
PTI  din leverandør  til 

fødevarebranchen 
   PTI Europa A/S -  Produkter til fødevarebranchen  

og mulighed for specialdesignede produkter, der 

opfylder lige de specifikationer, som din produktion 

står og mangler.   

PTI har i flere år været hovedleverandør af trans-

missionsdele til Meyn Food Processing Technology 

B.V., der er en verdensomspændende producent af 

slagterimaskiner til fjerkræindustrien.   

Fødevarebranchen 
Fødevarebranchen er i dag præget af stor konkurrence både på det nationale og inter-
nationale marked. Befolkningen bliver større og større, vi kræver mere mad til konkur-
rencedygtige 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 termoplastisk– og kunststofapplikationer  
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Rustfri applikationer 
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 kom-
mer i berøring 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 tætnin-
gen og fedtet i lejerne er godkendt til fødevareindustrien 
iht. FDA/EC1935/2004. 

 

PTI leverer stå– og flangelejer i både rustfrit stål og termo-
plast med rustfri lejeindsatser. Vore huse kan leveres med 
en fuldstøbt bund, som forhindrer skidt og snavs i at sætte 
sig i hulrummene. 

PTI rullekæder lagerføres i såvel rustfri som korrosionsbe-
skyttede udgaver. 

Vi tilbyder specialdesignede løsninger f.eks. specielle tæt-
ninger, farver, mærkninger, fedttyper og meget mere.  

Se vores rustfri produktprogram på vores hjemmeside 
under: Produkter - Rustfri. 

 



Vandtætte lejeenheder 
På forespørgsel fra vores kunder har vi valgt at udvi-
de vores produktprogram indenfor flangelejer med 
en serie af vandtætte applikationer, der specielt 
henvender sig til fødevarer- og farmaceutindustrien. 

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 

og i kundespecifikke farver 

• Mulighed for antibakteriel 

coating  

• Se vores størrelser og mo-

deller på vores hjemmeside 

under: Produkter - Rustfri  

Specifikationer: 

1) Glasfiberforstærket polyamid hus. 

2) Vandtæt tætning lavet af NBR gummi for rote-
rende aksler. Kan tilbydes i Viton ved fore-
spørgsel. 

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

4) Forstærkede afstandsskiver i rustfrit stål 304C 
for montering.  

5) Underlagsskiver UNI 6592 af rustfrit stål 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°.  Tempera-
turområde: –30°C til +120°C 



Volution - Lejer med solid oil 
Livstidssmurt  og  tætning i et og samme produkt 

 PTI kan fremadrettet levere lejer med solid oil. 

Lejer med solid oil er en alternativ løsning til steder, 
hvor det eksempelvis kan være vanskeligt at efter-
smøre lejerne. 

PTI er leverandør af lejer med VOLUTION PolyLube 
med eneret til salg i Danmark. 

V-PolyLube fyldte lejer kræver aldrig smøring, da den 
faste polymerfyldning blokerer og forhindrer snavs i 
lejet. 

Lejer med V-PolyLube fås med forskellige typer solid oil afhængig af dit behov: 

Produktkode Levnedsmid-
del produkti-

on 

Industriel 
anvendelse 

Afspulning -
rengøring 

Temp. græn-
se - nedre 

Temp. græn-
se - øvre 

VPL3000  x x -40 C 93 C 

VPL3500  x x -48 C 100 C 

VPL4000F x x x -48 C 93 C 

VPL5000  x x -34 C 175 C 

VPL5500F x x x -34 C 175 C 

VPL6500F x x x -53 C 120 C 

http://www.volutioninc.com/resources


PTI fejrer 25 år 
I 2016 kunne vi hos PTI fejre vores 25 års jubilæum.  

Det hele begyndte i 1991, hvor vi opkøbte en gammel skole og startede som en del af 

den tyske HFH Gruppe. I 1996 valgte vi at slutte os sammen med det amerikanske sel-

skab P.T.International, som resulterede i vores 

nuværende firmanavn. Denne sammenslut-

ning ophørte i 2005, hvor vi selvstændiggjorde 

os, men vi har beholdt navnet PTI Europa A/S.  

Fra at starte i en gammel skolebygning til i dag 

at omfatte mere end 5000 m2 lagerplads med 

over 40.000 varenumre, har vi udviklet os til at 

være et solidt og kendt mærke på markedet 

med et af de bredeste produktprogrammer 

indenfor kuglelejer og transmissionsdele.  

Denne rivende udvikling skyldes ikke mindst vore dygtige medarbejdere, stærke nationa-

le og internationale samarbejdspartnere og vores høje serviceniveau og knowhow, der 

hurtigt og effektivt kan afhjælpe vore kunders udfordringer. 

  Vi er hovedleverandør til Meyn Food Processing Technology B.V 

Se mere sidst i dette magasin  



To afdelinger = én stærk partner 
PTI består af 2 afdelinger placeret i henholdsvis Støvring og Højer. Vores afdeling i Støv-
ring er Danmarks største uafhængige forhandler af FAG/INA produkter der med stærke 
internationale samarbejdspartnere i branchen 
gør os i stand til at fremskaffe stort set alt i trans-
missioner til OEM– og MRO-kunder.  Derudover 
forhandler vi også lejer fra SLF samt remme fra 
Optibelt og meget mere.  
 
I vores afdeling i Højer sælger vi hovedsageligt 
vores eget mærke PTI til både OEM-kunder og 
forhandlere verden over. Disse produceres efter 
kontrol af vores faste agent i Kina og er et stærkt 
prismæssigt og kvalitativt alternativ til FAG/INA/
SKF. 
 
Vi har dag til dag levering, hvor der kan bestilles 
lige fra et op til flere tusindestyk. Vi tilbyder lige-
ledes forsendelse til Europa og hele verden til 
fordelagtige fragtpriser.  
 
PTI gør alt for at finde løsninger og opfylde de 
behov vore kunder har, hvad enten det er lang-
sigtede projekteringer, lageropfyldninger eller 
hurtige nødopgaver.  
Med PTI har du derfor en stærk partner, hvad 
enten det drejer sig om fremskaffelse af  mærkevarer eller du ønsker en alternativ pris-
løsning, der kan skaffe dig en konkurrencemæssig fordel. 

Vagttelefon 
Et sammenbrud på et maskinanlæg kan være 
en bekostelig affære og er derfor vigtigt at få 
afhjulpet og løst så hurtigt som muligt. Her kan 
vi hjælpe med vores vagttelefon, hvor kunder, 
mod et gebyr, kan kontakte os ud over de nor-
male åbningstider.  

Se mere på www.ptinord.dk - Vagttelefon 



Stort som småt - PTI står altid klar til at hjælpe Stort som småt - PTI står altid klar til at hjælpe 

Stort som småt - PTI står altid klar til at hjælpe 



SNHF huse nu også i 
rustfri stål 
Vores delte stålejehuse i serien SNHF 
kan vi nu også levere i AISI304 rustfri 
stål (alternativ til SNL / SNI / SNU / 
SNK / SNG / SNV).  

Vi er en af de få leverandører verden 
over, der tilbyder denne option til vo-
res kunder.  

Se mere på vores hjemmeside under: 
Produkter - Rustfri. 

Vi gør hverdagen lettere for vores kunder - dette er vores kundeløfte,  

som vi bestræber os på at leve op til hver eneste dag.  

ISO certificeret 
Selvom PTI altid har arbejdet ud fra ISO ånden, 
som f.eks. udelukkende at indkøbe fra certifice-
rede og godkendte fabrikker, blev vi officielt 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 ensar-
tethed af vores produkter, leveringstider og ser-
vice.  

Derudover håber vi at stå endnu stærkere om-
kring vores produkter med hensyn til kontrol og 
leveringssikkerhed, for at vi dermed fortsat kan 
sikre et godt samarbejde med vores kunder.  

ISO ånden: 

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

- Mogens Larsen           
ISO Consult 





Your wish is our drive 



Automatiske og  

genfyldbare smørekopper 

Alle stå/flangelejer kan forsynes med smørekop-
per fyldt med fødevarefedt. Disse kan monteres 
udendørs såvel som indendørs, på sværttilgæn-
gelige steder og sågar under vand.  

Med smørekopper er du altid sikret, at lejet får 
den rette mængde fedt, hvorved dyre reparatio-
ner som regel kan undgås og dermed give bespa-
relser på længere sigt.  

Det gennemsigtige design gør, at der let kan hol-
des 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 på vores hjemmeside under: Produkter - 
Tilbehør 

Keramiske lejer 
Vi tilbyder lejer med keramiske kugler  hvor  
inder- og yderring er i hærdet stål.   

Lejer med keramiske kugler har den fordel, at 
levetiden er betydeligt længere end standard 
lejer.  

Dette kan være fordelagtig at indbygge i steder 
hvor montage og demontage kan være proble-
matisk.  

Lejer med keramiske kugler har en lavere frikti-
on og dermed lavere energiomkostninger og er 
derudover strømisolerede.  

Vi tilbyder forskellige modeller og disse kan, 
som stort set alt andet i vores program, fås og 
tilpasses til netop jeres behov.  Vi producerer 
vores eget mærke PTI og er derudover forhand-
ler af mærket SLF.  



Lineære løsninger 
Vores afdeling i Støvring tilbyder lineærløsninger og med deres mangeårige erfaring, 
kan vi sikre dig en kompetent rådgivning både før, under og efter købet.  

Med vores stærke nordtyske partner kan vi hurtigt fremskaffe glideskinner, glidebøsnin-
ger og glideføringer i alle størrelser og også i specielle længder.  

Kontakt vores afdeling i Støvring og hør mere om de muligheder vi kan tilbyde dig.  

 



Mere end 40.000 varenumre fordelt  

på 5500 m2  Lagerplads  

Mere end 40.000 varenumre fordelt  

på 5500 m2  Lagerplads  



Besøg 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 finde tegninger og mål 
på størstedelen af vores produkter, har man her et rigtigt godt værktøj til hurtigt at 
finde den ønskede vare og med det samme kunne kontrollere prisen, rådighed og be-
stille.  

Alt der kræves for at få et login, er at gå ind på siden; shop.pti.dk, udfylde de påkræve-
de login oplysninger, hvorefter man indenfor ca. 24 timer vil modtage sine login oplys-
ninger og have fuld adgang til webshoppen. Skulle du have glemt adgangskoden bedes 
du følge samme anvisning og vi vil sende en ny adgangskode så hurtigt som muligt.  

Vi står naturligvis fortsat personligt til rådighed for bestillinger, forespørgsler mv. på 
både e-mail og telefon 

http://shop.pti.dk/
http://pti.eu/da/
http://pti.eu/da/webshop-4/webshop/


Info om Meyn 

Meyn er en verdensomspæn-

dende producent af slagteri- 

og håndteringsmaskiner til 

fjerkræindustrien.  

Meyn er unik i den forstand 

at de er den eneste leveran-

dør af maskiner, tilbehør og 

services der forkuserer 100% 

på fjerkræindustien.  

Over 950 ansatte fordelt på 

17 forskellige lande, med et 

verdens-omspændende salg 

til mere end 100 lande. 

Interview med Meyn Food 
Processing Technology B.V. 
Vi har i forbindelse med dette nyhedsbrev inter-
viewet Eline Versteeg, Corporate and internal com-
munication ansvarlig, hos Meyn Food Processing 
Technology B.V. 

  

Hvem er Meyn? 

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

Verdensbefolkningen fortsætter med at vokse og vel-
standen i adskillige markeder er under kraftig vækst. 
Den globale efterspørgsel efter animalsk protein for-
ventes at stige eksponentielt. Flere munde at mætte 
giver store afsætningsmuligheder, men det giver og-
så seriøse udfordringer. Hvordan kan verden brødfø-
des på en ansvarlig måde og som stadig er konkur-
rencedygtig?  

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 ver-
densmarkedet og møde samfundets behov i fremti-
den.”  

Fortsættes på næste side 



Kontakt os: 
Ring til os for at få flere 

oplysninger om vore tje-

nester 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 Nord  

Fredensgade 9a  

DK-9530 Støvring  

+45 9686 0685 

Besøg os på internettet:  

www.ptinord.dk  

Fortsat fra forrige side 

 

Hvordan blev vi jeres leverandør? 

Eline, Meyn - ”Hovedårsagen til at vi har valgt at 
arbejde med PTI er jeres gode sammenhæng mel-
lem pris og kvalitet, teknisk viden, logistik og flek-
sibilitet. I leverer specialfremstillede transmissions-
dele 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 spe-
cial udgaver.”  

Det fremtidige samarbejde mellem PTI og Meyn? 

Eline, Meyn - ”Vi er meget glade for måden, hvor-
på PTI behandler sine kunder og hvordan de hjæl-
per os med at opnå vores koncernmål ved at leve-
re varen rettidigt og korrekt til os og vores kunder.  

Vi håber at samarbejdet vil fortsætte i mange år 
frem”. 

 

 

http://pti.eu/da/
http://shop.pti.dk/
http://ptinord.dk/

