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Sommertilbud
Indlysende fordele

BISON SafeSide - lastsikring til
gardintrailere i aluminium
BISON ® SafeSide fra TITGEMEYER er et lastsikringssystem, der muliggør effektiv lastsikring i
gardintraileren. Enkel anvendelse og fleksibiltet er
nøgleordene. Erstatter traditionelle slingrebrædder.
Indstiksbrædderne har fastgørelseshuller, der passer til lastsikringsudstyret fra lukkede opbygninger.
BISON ® SafeSide kan anvendes med spærrebjælker og spærrestænger til støtte af pallegods og
surrestropper til fastgørelse af enkelte godselementer som maskindele m.v.
Kan også anvendes til opbygning af mellemdæk.
BISON ® SafeSide indstiksbrædder i ubehandlet aluminium. Standardlængde 3.567
mm længde.

Reparationstape til presenninger

Én skinne til det hele

2 stk BISON SafeSide
spærrebjælke i aluminium

Artikelnr. 615 010

Artikelnr. 613 715 000

Sommerpris DKK

2.600,-

Kassen til distributionsbilen

11 forskellige farver
i 2 bredder.

Værktøjskasser i rustfrit stål
med poleret låg
Størrelse 600 x 400 x 300 mm
1 lås, hylde, bundplade og
stropper

Sommerpris DKK

220,-

900,-

Sikker og pålidelig

®

BISON Interwall
spærrebom
Artikelnr. 613 490 100

Sommerpris DKK

350,-

Sørrelse 950 x 400 x 300 mm
2 låse, hyldebærer og stropper

Artikelnr. 019 920-930

Sommerpris DKK

440,-

Artikelnr. 085 511 750

Sommerpris DKK

1.400,-

Bliv set i mørket

Til fast underlag. Artikelnr. 670 870 / 670 872 / 670 874

Kun DKK

400,-

Se mere på www.titgemeyer.dk

Artikelnr. 085 505 750

Sommerpris DKK
TELO Seal BRED
5000 x 100 mm

Friktionsmåtte BRED
5000 x 500 x 8 mm

Sommerpris DKK

Værktøjskasser

Artikelnr. 019 900-910

200,-

Artikelnr. 615 015

TELO-Seal
TELO Seal SMAL
5000 x 50 mm

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.

Friktionsmåtte SMAL
5000 x 250 x 8 mm

Artikelnr. 613 765 357

900,-

Samtlige priser er ekskl. moms og levering. Priserne er gældende for levering senest 29. august 2014

 www.titgemeyer.dk

Titgemeyer hjælper dig på vej

®

TITGEMEYER friktionsmåtter
øger friktionen af lasten på ladet
og reducerer dermed antallet af
nødvendige surrebånd til
sikkerhed.
Dette sparer masser af tid.

Sætpris:
2 stk BISON SafeSide
indstikplanke i aluminium

Sætpris kun DKK

Hjælp til danske vognmænd fra TITGEMEYER Skandinavien A/S

Få styr på godset

®

Vognmanden Nyheder fra TITGEMEYER til vognmænd og
chauffører
TITGEMEYER Skandinavien A/S
Lunikvej 32
2670 Greve
Danmark

Et fast holdepunkt

TITGEMEYER’s opgave er at gøre det lidt lettere at
være vognmand eller chauffør. Det gør vi ved at
hjælpe til med at din lastbil eller varebil er indrettet
til opgaven uanset om du kører pakker i byen eller
langtursbil til Middelhavet eller Nordsverige.
Kom ind på vores stand 50 på Vestfyntrækker og se
praktiske hjælpemidler til dagligdagen; friktionsmåtter til at holde fast på godset, TELO-Seal til at reparere presenningen, når den har fået en revne,
BISON® Safeside lastsikring til gardintrailere og
meget andet.
For at fejre at sommeren endeligt er på vej, har vi
lavet en række rigtigt gode tilbud, som du kan se på
bagsiden af denne udgave af Vognmanden.
Velkommen til Vestfyntrækker, hvor vi viser lidt af
det vi byder på, og velkommen på
www.titgemeyer.dk, hvor du kan se hele programmet.
Finn Kristiansen
Direktør

Få styr på godset
En ny serie holdesko i kraftig slagfast plast.
Til forvogne, anhængere og trailere.
Fremstillet efter DIN 76051 norm.
Integreret greb.
Godkendte holdere i
kraftig plast eller forzinket
stål med fjederbøjle.
Holderne sikrer at holdeskoene ikke sidder løst
eller klaprer.
Leveres i forskellige
størrelser og udførelser.

TITGEMEYER friktionsmåtter
øger friktionen af lasten på ladet
og reducerer dermed antallet af
nødvendige surrebånd til
sikkerhed.
Dette sparer masser af tid.
Friktionsmåtte SMAL
5000 x 250 x 8 mm
Artikelnr. 615 010

Se mere på
www.titgemeyer.dk
Friktionsmåtte BRED
5000 x 500 x 8 mm
Artikelnr. 615 015

Telefon: +45 4360 0966
Telefax: +45 4369 0219
E-mail: info@titgemeyer.dk
www.titgemeyer.dk

info@titgemeyer.dk
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Kører du med lovlige værktøjskasser?

Sikkerhed med et øjekast

Bliv set i mørket

Rens af, klæb på, kør videre !

Godkendt som cyklistværn

TELO-Seal
BISON Checkpoints
De færreste kontrollerer
hjulboltene før kørsel,
selvom det er fornuftigt

TITGEMEYER’s værktøjskasser i rustfrit stål, er
TÜV testet og godkendt til brug som cyklistværn
iht. ECE regulativ 73. Det betyder at værktøjskasserne kan erstatte de traditionelle
sideværnsplanker.

og lovpligtigt.
Bison Check og Dustite gør det enkelt at forøge sikkerheden. De monteres på alle hjulboltene, og hvis
der er en , der ikke sidder rigtigt, ses det med et øjekast.
Indløsende fordele
med Bison Checkpoint
og Dustite:
- Hurtig montering
- Større sikkerhed.
Chaufføren kan med
et enkelt blik se om
alle hjul er i orden
- Passer til alle typer køretøjer
- De er billige. Sparet kontroltid på værkstedet
- Imageforbedring. Kunderne ser at sikkerhed
er vigtigt for vognmanden
- Risiko for uheld begrænses betydeligt

TITGEMEYER’s værktøjskasser i rustfrit stål
leveres standard med poleret låg og en eller to
indfældbare T-grebslåse, tætsluttende tætning
og indbygget ventilation i bagvæggen.
Mange standardmål
Værktøjskasserne leveres i mange standardmål
til både lastvogne og 3,5 t distributionsbiler,
trailere mv.
Se programmet på www.titgemeyer.dk

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.

Læs mere på www.titgemeyer.dk/media/530.pdf

Reflekstapen er godkendt i
henhold til ECE 104 regulativet.
Husk ved montage at
overholde regulativet

 Tåler de fleste
industrielle
rengøringsmidler

Reflekstapen er ”E”- mærket
og findes i 3 farver:
 Rød til bagenden.
 Gul til siderne.
 Hvid til forenden.

Tanker-Stickers
Reflekstape til bagenden af tankbiler
leveres pretilskåret
for optimal tilpasning.

Reflekstapen leveres i 50 mm
brede, 50 m ruller, og findes til både fast underlag
og presenninger.
Fordele:
 Fremragende reflektion
 Let at håndtere og påføre
 Sealing er ikke nødvendig
 Let at klippe og tilpasse
 Polyester-baseret til faste underlag
 PVC-baseret til presenninger
 10 års garanti (fast underlag)
 3 års garanti (presenning)
 Vaskbar me højtryk (80 bar)

”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.

Reflekstapen kan desuden leveres med eget logo,
slogan mv.

Leveres nu i 11 forskellige farver og
2 forskellige bredder.

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

Se mere på www.titgemeyer.dk

En sikker nyhed med indlysende fordele

BISON® SafeSide Lastsikring i aluminium og stål til gardintrailere

En let nyhed

®
Nye ergonomiske fugeværktøjer til 310 ml tuber og 310 - 600 ml poser.
Velafbalanceret design.
Trykregulator og sikkerhedsventil er integreret i håndgrebet.
GETO Airtool 1
Til 310 ml tuber
Artikelnr.: 845 168

GETO Airtool 5
Til 310ml—600 ml poser
Artikelnr.: 845 170

Faste hjulbolte

Løs hjulbolt

Husk !
TITGEMEYER’s kataloger opdateres løbende.
Du kan altid finde seneste version på
www.titgemeyer.dk

BISON ® SafeSide fra TITGEMEYER er et nyt lastsikringssystem, der muliggør effektiv lastsikring i
gardintraileren. Det er enkelt i anvendelse og særdeles fleksibelt. Slingrebrædderne erstattes af indstiksbrædder i stål der passer i skydestolpernes
lægteholdere. Indstiksbrædderne har fastgørelseshuller, der passer til lastsikringsudstyret fra lukkede
opbygninger.
BISON ® SafeSide kan anvendes med spærre-bjælker
og spærrestænger til støtte
af pallegods og surrestropper til fastgørelse af enkelte
godselementer som maskindele m.v.

nye EU-norm DIN-EN 12642.
BISON ® SafeSide er TÜV testet, og anvendes
blandt andet i
TITGEMEYER's GETO Sider-Curtainsider
gardinopbygninger, der er certificerede.
BISON ® SafeSide indstiksbrædder er fremstillet af
aluminium eller galvaniseret stål, og leveres
standard i 3.567 mm længde. Ved hjælp at et forbindelseselement kan BISON ® SafeSide indstiksbrædderne tilpasses individuelt i længden.
Se mere på
www. titgemeyer.dk

Godset i gardintrailere skal sikres i længderetningen, når traileren ikke er helt fuld. Dette gælder
også for nye XL-trailere, der er opbygget efter den
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Få styr på godset
En ny serie holdesko i kraftig slagfast plast.
Til forvogne, anhængere og trailere.
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TITGEMEYER friktionsmåtter
øger friktionen af lasten på ladet
og reducerer dermed antallet af
nødvendige surrebånd til
sikkerhed.
Dette sparer masser af tid.
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5000 x 250 x 8 mm
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Se mere på
www.titgemeyer.dk
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