
LEVERANTÖR TILL SVENSK INDUSTRI 
Av komponent, monteringsmaterial och verktyg 



 Telefon: +46 (0)36 128350  eMail: info@titgemeyer.se   Internet: www.titgemeyer.se 

Titgemeyer’s slogan är ”Your solution”, och det tar 
vi på största allvar.  
Våra medarbetare har många års erfarenhet att finna 
lösningar, som bäst hjälper våra kunder både tek-
niskt och ekonomiskt. 
 

Vi erbjuder komponenter och lösningar till 
mekaniska konstruktioner, och våra huvudkunder är 
metallindustrin och lastbilspåbyggare. 
 

Vi är ett över 100 år gammalt tyskt familjeföretag 
med huvudkontor i Osnabrück, med 6 specialiserade 
fabriker i Europa och 500 medarbetare. 
 

Vi utvecklar och producerar en väsentlig del av våra 
produkter själva. Från den enkla Starlock låsringen 
till helautomatiska nit-anläggningar till bilindustrin, 
och från en lastögla till kompletta 13,6m byggsatser 
till lastbilssläp.  
 

Titgemeyer Skandinavien, med lager i Greve utanför 
Köpenhamn och medarbetare i Sverige och Danmark 
servar kunderna i de nordiska länderna. 
 

Låt oss hjälpa till att finna ”din lösning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TITGEMEYER gruppen 
Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG 
TITGEMEYER, Danmark 
TITGEMEYER, Sverige 
TITGEMEYER, Östrike 
TITGEMEYER, Storbritannien 
TITGEMEYER, Poland 
TITGEMEYER, Tjeckien 
TITGEMEYER, Nederländerna 
TITGEMEYER, Turkiet 
TS Ladungssicherung, Tyskland 
Rivetec, Tjeckien 
Baker & Finnemore, Storbritannien 
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Blindnitar 
 
Hos TITGEMEYER finner du ett brett utbud av blind-
nitar, som täcker ett brett spectrum. 
TITGEMEYER's egna varumärke TIFAS®, är hög-
kvalitativa blindnitar som genomgått omfattande tester 
för att säkerställa solida och hållbara lösningar för våra 
kunder. Utöver TIFAS® blindnitar, erbjuder programmet 
POP® blindnitar och TIFAS® plast blindnitar 
Till de krävande montagen , där extrem styrka är ett krav 
har TITGEMEYER också ett brett sortiment, i många fall 
kan de helt ersätta svetsning och traditionell bultning. 

 

 

Starlock® & Starpress™ 

 

Starlock låsbrickor är gjorda av kolstål av bästa kvalitet 
och är speciellt värmebehandlade för att säkerställa hög 
draghållfasthet. Starlock låsbrickor trycks enkelt på och 
ger omedelbart en komplett lösning. Härmed kan kost-
bara gäng och borrprocesser sparas. När Starlock 
brickan är monterad är det säkrat och kan inte tas bort 
utan skada brickan 

 
Med Starpress har vi möjlighet att producera kundan-
pasade lösningar i stora volymer. Starpress är precisi-
onsgjorda i absolut högsta kvalitet. 
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Nitverktyg 
 
Verktyg för blindnitar och mycket mer. Tigemeyer 
har ett omfattande program av verktyg för montering 
av blindnitar, blindmutter, konstruktionsnitar och 
låsringsbultar och luftverktygen utvecklas och 
produceras på vår fabrik i Tjeckien. Programet 
innhåller handverktyg, luft/hydraulverktyg och 
elverktyg för serieproduktion och för 
mindre serier och service. 

TIOS® Control 
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Automation 
 
Titgemeyer hjälper till med automatisera monterin-
gen av blindnitar och andra fästelement. Vi erbjuder 
system från den lättarbetade Universal Robot till 
specialiserade automatiserade system för stora 
serier. Låt oss höra om dina behov. 
Vi hittar en lösning.  
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Blindnitmuttrar 
 
RIV-TI® är TITGEMEYER's egna märke för blindmuttrar, 
som är bevisat högkvalitativa produkter, vilket garanterar 
våra kunder solida och hållbara lösningar.  
RIV-TI® blindmuttrar finns i en mängd olika 
versioner och material, som stål, 
aluminium och rostfritt stål A2 ochA4. 
RIV-TI® blindmuttrar finns öppna och i 
stängda utgåvor, med krage, reducerad 
karage, försänkt, slät, räfflad, 6-kantig och mycket mer.  
För stängda hål är RIV-TI® Flexblindmuttrar i EPDM-
gummi en idealisk lösning, och där man inte vill ha 
ledande kontakt. 
 
 
 

Presmuttrar/Bultsvets 
 
PRESSTI® är TITGEMEYER's varumärke för pressbultar, 
skruvar och dubbar till konkurenskraftiga priser och hög 
kvalitet. Därutöver harTITGEMEYER också CAPTIVE® 
pressbultar och skruvar. 
 
Även för bulttsvets har TITGEMEYER ett brett sortiment av 
verktyg 
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Gångjärn 
 
TITGEMEYER erbjuder ett brett sortiment av 
gångjärn. En särskild TITGEMEYER specialitet  är 
TILA profilgångjärn, som med sin unika  
uppbyggnad ger extrem styrka. Ett annat profil-
gångjärn är Centalex, ett profilgångjärn av svart 
plast som enkelt kan bearbetas och tillpassas. 
TITGEMEYER’s sortiment på svetsgånjärn i stål, 
aluminium och rostfritt stål är omfattande och täcker 
från 40 mm upp till 260mm  
 
 
 
 
 
 
 

Lås & Grepp 
 
Söker du efter lås har du kommit till rätt ställe. 
TITGEMEYER’s program av lås, innefattar exenterlås, 
skjutreglar, vridlås och låscylindrar för skåp och 
liknande.  
Dessutom erbjuder programmet klafflås och handtag i 
PUR (Polyurethan) och plast. 



 Telefon: +46 (0)36 128350  eMail: info@titgemeyer.se   Internet: www.titgemeyer.se 

Gasfjädrar 
 
TITGEMEYER's gasfjädrar används innom bilindu-
strin, kök, vindkraftverk, lastbilar, skåpkonstruktioner 
mm. TITGEMEYER's GETO-LIFT gasfjäder är en prak-
tisk hjälp och applikations möjligheterna är många 
 
En gasfjäder består av ett cylinderhus och en kolv 
med ett packnings och styrsystem. Inuti gasfjädern 
finns en gas (Nitrogen) som är en inert gas som inte 
brinner, exploderar eller är giftig. Förutom gasen 
finns en liten mängd olja som smörjer gasfjäderns 
packningar. 
 
TITGEMEYER's GETO-LIFT gasfjädrar är underhålls-
fria. 
TITGEMEYER kan leverera gasfjädrar som är avsed-
da att användas i kalla eller varma miljöer. 
TITGEMEYER's GETO-LIFT gasfjädrar levereras i 
svartlackerat stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål 
A4 
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Lim & fog 
 
TITGEMEYER är leverantör av Kömmerling lim och 
fogprodukter i Skandinavien. Kömmeling har i mer än 
120 år producerat lim och fogprodukter och är i dag 
en av världens största producenter. I vår katalog på 
lim, fog och golvbeläggning, finner du ett brett utbud 
av Kömmerlings lim och fogprodukter baserat på 
polyurethan (PUR) och silanmodifierat polymer 
(SMP). Dessa finnsbåde som 1 komponents och 2 
komponents produkter, bägge med sina  speciella 
styrkor. PUR produkterna har sin styrka inom de 2 
komponent limtyperna som används inom sandwich-
produktion. SMP produkterna är utan isocyanater och 
silicon och kan därför användas utan särskild utrust-
ning, därtill är det många tillfällen där man inte 
behöver särskilt utsug vid arbetsområdet. Till sist har 
vi även verktyget för att ge dig den bästa och mest 
ekonomiska lösningen till jobbet. Verktygen finns 
både som manuella, luftdrivna och batteridrivna. 
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Kantlist 
 
TITGEMEYER erbjuder ett brett program av kant och 
tätningslister med topp eller sidotätningar. Basen är 
en metalförstärkt kärna som är inbäddad i ett lager av 
EPDM eller PVC och passar på en kant. Den mjuka 
delan som är själva tätningen är gjord av skummad 
EPDM med slutna celler. 

 

 

 

 

 

 

 

Tätningsband i PVC 
  
Självhäftande och dubbelhäftande  tätningsband i 
grått eller svart. Stängd skumkärna som ger effektivt 
skydd mot vätska, damm och liknande. 
Ingen torkningstid krävs, pressas fast och  är 
omedelbart klar för användning  
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Vibrationsdämpare 
 
Vibrationsdämpare med invändiga eller utvändiga 
gängor i många olika storlekar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffert 
 

Klossar av gummi eller PUR (uppskummad Poly-
urethan) och med eller utan ingjuten gänga 
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TITGEMEYER Sverige 
Box 3218 
550 03 Jönköping 
Sverige 
  

Telefon: +46 (0)36 128350 
E-mail: info@titgemeyer.se 
  

www.titgemeyer.se 


