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25 år med konstant fremskridt! 
Vi startede i 1991 som en del af HFH Gruppen. Nær Kogsbøl Mose i Ndr. Sejerslev indtog kuglelejre nu en 

tidligere skolebygning. 

Een efter een kom der flere og flere lagerbygninger til, således at vi i dag lagerfører vore over 40.000 

varenumre på højreoler med mere end 6.000 m2 lagerplads. I begyndelsen blev vore produkter produceret i 

Tyskland. Senere udvidede vi produktionen via det amerikanske partnerskab. I dag producerer vi Worldwide. 

PTI hører i dag blandt de verdensomspændende producenter af kuglelejer 

som har et af det bredeste produktprogram, der bliver solgt i mere end 50 

lande. Stærke partnerskaber med et stort netværk af leverandører er en af 

forudsætningerne for, at PTI i dag er en af de mest fleksible udbydere af 

kuglelejer og transmissionsdele. 

I dag ved vi – vi kan takke det mangeårige samarbejde med vore 

partnere, medarbejdere, interessenter og ikke mindst vores tro 

kundekreds og forretningsforbindelser for den virksomhed, vi fremstår 

som i dag. 

Derfor skal her lyde en stor TAK til alle Jer – lad os i fællesskab fortsætte 

de næste 25 år! 

Billede for oven: Direktør og Primus Motor Jürgen Lorenzen giver en hånd med ved 
overtagelsen af de første firmabygninger. Efter en 2-årig uddannelse i kugleleje mekkaet 

Schweinfurt, Tyskland, tog han de første skridt op ad successtigen. 

 



Gennem de sidste 25 år har PTI dog sammen med succesen også oplevet lavkonjunkturer - kriser og 

modgang, som vi dog sammen har formået at overkomme. 

Vi har overlevet Eurokrisen og i 2001 udbrændte hele vores lager ved en storbrand. Dem som kender 

os ved dog - har man kæmpet for succesen, står man på fast grund. 
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ISO ånden: 

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

- Mogens Larsen,           
ISO Consult 

Vi har siden påbegyndelsen 
arbejdet efter ISO 9001 
principperne 
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. 

 

Fundamentet for vores virksomhed er en højtkvalificeret medarbejderstab, som i dag består af 45 

medarbejdere fordelt på 2 afdelinger -  10 i Støvring og 35 i Højer. Den faste medarbejderstab, som vi er 

stolte over, viser sig ved anciennitetsfordelingen, idet 3 af vore medarbejdere har været hos os i over 20 

år, 14 i over 10 år og i de kommende 2 år kan vi yderligere fejre 7 medarbejderes 10-års Jubilæum.  
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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.  

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 adgang til 

webshoppen. Skulle du have glemt jeres password bedes du følge 

samme anvisning og vi vil sende et nyt password så hurtigt som 

mulig. 

Vi står naturligvis fortsat personligt til rådighed for bestillinger, 

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

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

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: 

PTI Europa A/S - NORD 

Fredensgade 9a 

DK-9530 Støvring 

+45 9686 0685 

 

 

 


