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ISO CERTIFICERING 

Vores mission: 

PTI Europa A/S henvender 

sig til forhandlere og         

producenter på hjemme- og       

eksportmarkedet. 

Vores mission er at levere    

produkter og service af høj  

kvalitet og effektivitet, for at 

sikre virksomheden eksistens 

og vækst, samt høj           

kundetilfredshed, loyalitet og       

konkurrencedygtighed for 

alle parter.  

I denne udgave 

 Om virksomheden 

 ISO 9001 certificering 

 R6 tætninger 

 Vandtætte lejeenheder 

 Letløbslejer 

 PTI rettighederne 

  Webshop 

 

Velkommen til første udgave af PTI’s nyhedsbrev.  

Nyhedsbrevet vil udkomme med jævne mellemrum i forbindelse 
med nyheder omkring virksomheden og lancering af nye eller            
forbedring af  eksisterende produkter mm. 

Om virksomheden 
PTI Europa A/S er en verdensomspændende leverandør af kuglelejer, 
lejehuse og transmissionsdele. Vi er et ungt, fleksibelt firma med ho-
vedsæde nær den dansk-tyske grænse. 

PTI Industriprodukter, vores afdeling i Støvring Nordjylland, er autori-
seret Schäffler forhandler og servicerer primært eftermarkedet for kug-
le- og rullelejer. 

I samarbejde med vores leverandører er det vores mål at garantere 
levering af et bredt produktprogram til en konkurrencedygtig kvalitet og 
pris. 

Vort 5.000 m2 store centrallager lagerfører stort set alt vedr. lejer, leje-
huse,   stå- og flangelejer, nålelejer, ledlejer, klembøsninger, glidebøs-
ninger, rullekæder, kædehjul, remskiver, kileremme, fleksible koblinger 
samt en række andre komplementære produkter. 

PTI Europa A/S nyhedsbrev - 1. udgave  Oktober 2014 

 

PTI 



ISO 9001 certificering 
Selvom PTI altid har arbejdet ud fra ISO ånden, som f.eks. udelukkende at 

indkøbe fra certificerede og godkendte fabrikker, kan vi nu med stolthed 

meddele, at vi officielt er blevet ISO certificerede d. 06.05.2014. 

Hovedformålet med vores ISO 9001 certificering er at vise vore kunder at vi i 

endnu højere grad vil bestræbe os på at forbedre kvalitet og ensartethed af 

vores produkter, leveringstider og service.  

Derudover håber vi at stå endnu stærkere omkring vores produkter med 

hensyn til kontrol og leveringssikkerhed så vi dermed fortsat  kan sikre et 

godt samarbejde med vores kunder. 

Letløbslejer 
For at kunne imødekomme vore kunders ønsker om      

letløbslejer har vi i serien af vores UC og HC lejeindsats 

udviklet en ny model, hvor tætningen ikke giver friktion. 

Dette sikrer en meget lav modstand og kan dermed blive 

brugt til temperaturer fra -40 grader til 180 grader.  De er 

særligt anvendelige i applikationer såsom tekstilmaskiner, 

papirmaskiner og frysetunneller, hvor lav friktion er et 

krav. Foran tætningen sidder en slyngskive, som skaber 

en naturlig labyrint der beskytter mod snavs. 

Ved forespørgsel tilbyder vi også denne tætningsmodel i 

andre modeller.                                                                

For mere info omkring hvilke størrelser det drejer sig om; 

se venligst vores hjemmeside under produkter  stå og 

flangelejer  lejeindsatser eller her og her. 

 

ISO ånden: 

”Hvis der sker en fejl må 
denne kun ske én gang” 

- Mogens Larsen           
ISO Consult 

Snittegning af tætningen og tegninger af UC og HC leje 

R6 tætning 

R6 tætninger 
Vi tilbyder nu også vores HC og UC lejer i en ny forbedret udgave 

med R6 tætninger, som er en videreudvikling af den kendte      

udgave med R3 tætninger. Disse lejer med hele 6 læber beskytter 

og sikrer i en højere grad løbebanen i lejet mod støv, skidt og 

vand og er derfor særdeles velegnede til meget beskidte miljøer 

som f.eks. inden for landbrugssektoren. Lejet håndteres på sam-

me måde som et standardleje, de har dog pga. tætningen en læn-

gere levetid end et standardleje.  

Se mere på hjemmesiden under produkter  stå og flangelejer  

lejeindsats eller her. 

http://www.pti.eu/pdf/staaflange/bearing/UC200L091.pdf
http://www.pti.eu/pdf/staaflange/bearing/HC200L091.pdf
http://pti.eu/da/produkter/sta-og-flangelejer/lejeindsats/


Fordele ved  

vandtætte huse 

 Beskyttelse af lejet mod 

vand, støv, luftfugtighed 

og kemikalier 

 Specielt velegnet til meget 

forurenede miljøer og/eller 

fødevareindustrien og   

farmaceutindustrien 

 Dækslet kan afmonteres 

for inspektion af lejet 

 Mulighed for åbne,        

lukkede dæksler og i        

kundespecifikke farver 

 Mulighed for antibakteriel 

coating  

 Se vores størrelser og mo-

deller på vores hjemme-

side under produkter   

rustfri eller her 

 

Snittegning af  vandtæt WP-SBF 

Vandtætte lejeenheder 
På forespørgsel fra vores kunder har vi valgt at udvide vores 

produktprogram indenfor flangelejer med en serie af vandtætte 

applikationer, der specielt henvender sig til fødevarer- og     

farmaceutindustrien. 

Specifikationer: 

1) Glasfiberforstærket polyamid hus. 

2) Vandtæt tætning lavet af NBR gummi for roterende aksler. 
Kan tilbydes i Viton ved forespørgsel. 

3) Leje leveres med antikorrosionsbelægning eller i rustfrit 
stål 440C og altid med fødevaregodkendt fedt. 

4) Forstærkede afstandsskiver i rustfristål 304C for montering.  

5) Underlagsskiver UNI 6592 af rustfristål 304C. 

6) Beskyttelsesdæksel af polypropylen (grå RAL 7042). 

7) Pakdåser af NBR gummi som akseltætning.  

8) O-ring i vandtæt dæksel. 

9) Smørenippel til eftersmøring i rustfri stål.  

Maksimum skævstilling af aksel på 2,5° 

Temperaturområde: –30°C til +120°C 

http://pti.eu/da/produkter/rustfri-og-hojtemperatur/


Kontakt os: 

Ring til os for at få flere            

oplysninger om vore tjenester og 

produkter 

PTI Europa A/S 

Hjerpstedvej 8 

DK-6280 Højer 

+45 7478 2515 

pti@pti.dk 

Besøg os på internettet:  

www.pti.dk 

shop.pti.dk 

Afdelingen i Støvring: 

PT Industriprodukter 

Fredensgade 9a 

DK-9530 Støvring 

+45 9686 0685 

Information omkring PTI rettighederne 

PTI Europa A/S startede i 1991 og var oprindelig en del af den tyske Finkenrath koncern. Da 

Finkenraths moderselskab gik konkurs, indgik ledelsen et partnerskab med den amerikanske 

virksomhed P.T. International Corp., USA. Dette samarbejde ophørte dog i 2005, hvor vi fortsatte med 

navnet PTI Europa A/S og med varemærket PTI på det danske og europæiske marked.  

I 2008 indgik en af vore tidligere tyske partnere et samarbejde med vores ovennævnte tidligere 

amerikanske partner, omkring salg af PTI produkter på det tyske og europæiske marked. Dette har 

efterfølgende, primært på det europæiske marked, ført til en del forvirring omkring rettighederne til 

hvem der står bag varemærket PTI. 

Ovennævnte tyske partner har nu indstillet sin produktion af varemærket PTI og for fremtiden vil der 

ikke længere herske tvivl omkring, at vi er den eneste producent med varemærket PTI. 

PTI  Europa A/S er indehaver af de internationalt gældende varemærkerettigheder  IR 773 708 ”PTI” fra 

2001 og det europæiske varemærke EM 003 564887 fra 2004. 

Under  kvalitetsvaremærket PTI fremstiller vi produkter, som er et alternativ til en lang række 

producenter i branchen. 

Besøg også vores webshop 
På vores webshop shop.pti.dk er det muligt at se vores              

lagerbeholdning, brutto- og nettopris og selvfølgelig at bestille   

varer.  

Kombineret med vores hjemmeside www.pti.dk, hvor man kan se 

størstedelen af vores produkter med tegninger og mål, har man 

her et rigtigt godt værktøj til hurtigt at finde den ønskede vare og 

med det samme kunne tjekke prisen, rådighed og bestille. 

Alt der kræves for at få et login, er at gå ind på siden; shop.pti.dk, 

udfylde de påkrævede login oplysninger, hvorefter man indenfor 

ca. 24 timer vil modtage sine login oplysninger og have fuld ad-

gang til webshoppen. Skulle du have glemt jeres password bedes 

du følge samme anvisning og vi vil sende et nyt password så hur-

tigt som mulig. 

Vi står naturligvis fortsat personligt til rådighed for bestillinger, fore-

spørgsler mv. på både e-mail, telefon og fax.  

 

Vi ser frem til at høre fra Jer og tak for opmærksomheden. 


