
I denne udgave 

 Fødevarebranchen 

 Rustfrie applikationer 

 Vandtætte og plastik lejeenhe-

der 

 Tilbehør 

 Interview med Meyn Food Pro-

cessing Technology B.V. 

 

 

Velkommen til PTI's andet nyhedsbrev der denne gang omhandler, hvad vi kan gøre for dig inden-
for produkter til fødevaresektoren.   

Fødevarebranchen 

Fødevarebranchen er i dag præget af stor konkurrence både på det nationale og internationale 

marked. Befolkningen bliver større og større, vi kræver mere mad til konkurrencedygtige priser og 

forventer som forbrugere en god kvalitet.  

PTI kan her være din samarbejdspartner med transmissionsdele til fødevaresektoren. Vi udbyder 

et omfangsrigt produktprogram indenfor rustfrie lejer og transmissionsdele, vandtætte termopla-

stik– og kunststofapplikationer og mulighed for specialdesignede produkter, der opfylder lige de 

specifikationer, som din produktion står og mangler.   

PTI har i flere år været hovedleverandør af transmissionsdele til Meyn Food Processing Technolo-

gy B.V., der er en verdensomspændende producent af slagterimaskiner til fjerkræindustrien.   
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PTI  din leverandør  til              

fødevarebranchen 



Transmissionsdele til fødevareindustrien skal kunne holde til 

at være udsat for miljøer, hvor hygiejnen skal være i top og 

uden risiko for kontaminering af de fødevarer de kommer i be-

røring med. Her leverer vi et komplet og fleksibelt program, 

der imødekommer disse udfordringer. 

Vi er lagerførende med et bredt udvalg af rustfrie lejer, helt fra 

små sporkuglelejer med en akseldiameter på 8 mm og op til 

120 mm. Sporkuglelejerne er fremstillet i stål AISI 440C og er 

forsynet med en dobbeltlæbet  tætning, der effektivt lukker af 

for indtrængen af væsker. Både tætningen og fedtet i lejerne 

er godkendt til fødevareindustrien iht. FDA/EC1935/2004. 

PTI leverer stå– og flangelejer i både rustfrit stål og termoplast 

med rustfri lejeindsatser. Vore huse leveres med en fuldstøbt 

bund, som forhindrer at skidt og snavs kan sætte sig i hulrum-

mene. 

PTI rullekæder lagerføres i såvel rustfri som korrosionsbe-

skyttede udgaver. 

Vi tilbyder specialdesignede løsninger f.eks. specielle tætnin-

ger, farver, mærkninger, fedttyper og meget mere.  

Se vores rustfri produktprogram her eller på vores hjemme-

side under: Produkter - Rustfri. 

 

Rustfri applikationer 

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


Fordele ved  

vandtætte huse 

 Beskyttelse af lejet mod 

vand, støv, luftfugtighed og 

kemikalier 

 Specielt velegnet til meget 

forurenede miljøer og/eller 

fødevareindustrien og   far-

maceutindustrien 

 Dækslet kan afmonteres for 

inspektion af lejet 

 Mulighed for åbne, lukkede 

dæksler og i kundespecifik-

ke farver 

 Mulighed for antibakteriel 

coating  

 Se vores størrelser og mo-

deller på vores hjemmeside 

under: Produkter - Rustfri 

eller her 

I vores første nyhedsbrev skrev vi om vore nye vandtætte lejeen-

der, der specielt egner sig til fødevareindustrien; læs mere her; 

http://pti.eu/wp-content/uploads/2014/09/2014-10-newsDK.pdf 

Vandtætte lejeenheder 

Automatisk og genfyldbare smøre-

kopper 

Alle stå/flangelejer kan forsynes med smørekopper fyldt med 

fødevarefedt. Disse kan monteres udendørs såvel som inden-

dørs, på sværttilgængelige steder og sågar under vand. Med 

smørekopper er du altid sikret, at lejet får den rette mængde 

fedt, hvorved dyre reparationer kan undgås og dermed give 

besparelser på længere sigt. Det gennemsigtige design gør, at 

der let kan holdes øje med hvor meget fedt der er tilbage.                                                                   

Eftersmøringsintervallet kan let indstilles til f.eks. 1-, 3 -, 6- og 

12 måneder. Der leveres passende adaptere sammen med 

smørekoppen. Se mere her eller på vores hjemmeside under: 

Produkter - Tilbehør 

http://pti.eu/da/produkter/rustfri-og-hojtemperatur/
http://pti.eu/wp-content/uploads/2014/09/2014-10-newsDK.pdf
http://pti.eu/pdf/adapters/slotgrease.pdf


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 

Interview med Meyn Food Processing 
Technology B.V. 

Vi har i forbindelse med dette nyhedsbrev interviewet Eline Versteeg, 
Corporate and internal communication ansvarlig, hos Meyn Food Processing 
Technology B.V. 

Hvem er Meyn? 

Eline, Meyn - ”Meyn har været producent og udvikler af slagteri– og 
forarbejdningsmaskiner til fjerkræindustrien siden 1959. Vores viden, udstyr, 
systemer og services er tilgængelige over hele verden. Vi er stolte af at være 
samarbejdspartneren til adskillige anerkendte fjerkræbearbejdningsfirmaer i 
mere end 100 lande.  

Verdensbefolkningen fortsætter med at vokse og velstanden i adskillige 
markeder er under kraftig vækst. Den globale efterspørgsel efter animalsk 
protein forventes at stige eksponentielt. Flere munde at mætte giver store 
afsætningsmuligheder, men det giver også seriøse udfordringer. Hvordan kan 
verden brødfødes på en ansvarlig måde og som stadig er konkurrencedygtig?  

Med Meyn som din samarbejdspartner er du sikret en intelligent, innovativ, 
skræddersyet og bæredygtig leverandør, der gør det muligt for vores kunder 
at imødekomme de udfordringer der eksisterer på verdensmarkedet og møde 
samfundets behov i fremtiden.”  

Hvordan blev vi jeres leverandør? 

Eline, Meyn - ”Hovedårsagen til at vi har valgt at arbejde med PTI er jeres 
gode sammenhæng mellem pris og kvalitet, teknisk viden, logistik og 
fleksibilitet. I leverer specialfremstillede transmissionsdele til os og er villige til 
at lagerføre dem, hvilket gør os i stand til at kunne afhjælpe vore kunders 
udfordringer hurtigt og effektivt.” 

Hvad køber I hos os? 

Eline, Meyn - ”Vi køber alle vores lejer hos PTI, som på nuværende tidspunkt 
er omkring 250.000 stk. per år fordelt på mere end 350 forskellige special 
udgaver.”  

Det fremtidige samarbejde mellem PTI og Meyn? 

Eline, Meyn - ”Vi er meget glade for måden, hvorpå PTI behandler sine 
kunder og hvordan de hjælper os med at opnå vores koncernmål ved at levere 
varen rettidigt og korrekt til os og vores kunder.  

Vi håber at samarbejdet vil fortsætte i mange år frem” 

Info om Meyn:  

Meyn er en verdensomspændende pro-

ducent af slagteri- og hånd-

teringsmaskiner til fjerkræindustrien.    

Meyn er unik i den forstand at de er 

den eneste leverandør af maskiner, til-

behør og services der forkuserer 100% 

på fjerkræindustien.  

Over 950 ansatte fordelt på 17 forskel-

lige lande, med et verdens-

omspændende salg til mere end 100 

lande. 


