
TE-TITAN
Bygget for å prestere



TE-Titan har siden 2011 vært ledende innenfor 3D printede 
produkter til våpen. 

Vi flytter grensene for ytelse og vekt ved å benytte 3D printing i 
metall som produksjonsmetode. 
Våre produkter er lyddempere og kompensatorer.
Alle våre produkter er utviklet og produsert i Norge. 

TE-TITAN

Titan er et av de mest korrosjonsbestandige metallene. Titan 
skades ikke av vann, saltløsninger eller klorgass. Tester viser at 
kruttslammet ikke fester seg til titan på samme måte som på 
aluminium og stål. Etter 8000 skudd med kaliber 308 er det 
fortsatt ikke behov for rengjøring.
Titan har en smeltetemperatur på +1600°C. Først ved 600°C 
vil titan svekkes av varme. Dette gjør at dempere tåler bruk av 
mirage trekk svært bra. 

      TITANIUM



TE-TITAN GEN 2.0

TE-Titan Gen2.0 er en serie med dempere som dekker de fleste 
behov for jakt og baneskyting. Invendig struktur er optimalisert for 
hvert kaliber, noe som gir lav vekt og god ytelse. 
Demperen er ekstremt slitesterk grunnet materialvalget Titan 
Grad 5. Gjengepartiet er av syrefast stål. 
Gen 2.0 serien leveres i 4 forskjellige størrelser, som vist på 
bildet nedenfor.

Hunter Short Hunter Standard Standard Short



STANDARD

TE-Titan Standard er den største demperen i Gen 2.0 serien
Baffere og innvendig struktur er optimalisert for magnum 
kalibere. Dette gjør demperen til en klar favoritt for de som 
ønsker rå ytelse når det kommer til demping og rekylopptak. 

.223

Kalibere DB (C) Spesifikasjoner

35 48mm

220mm

140mm

25mm

340g

.264 33

.308 33

.338 29

.375 Vekt

Max. dia. løp

Lengde

Tot. lengde

Diameter

28

Tilgjengelige kalibere: .223.  .264  .308  .338  .375 
Tilgjengelige gjenger:  1/2”x28  5/8-24  M14x1  M14x1.5  M15x1  
M16x1  M17x1  M18x1



TE-Titan standard short er en frontmontert lyddemper. Demperen 
gir god ytelse i forhold til vekt og størrelse. Fordelen med en 
frontmontert demper er at den gir mindre varmerefleksjon mot 
løpet, hvilket er et stort pluss for de som skyter lengre serier, 
der varme blir en stor utfordring. 

STANDARD SHORT

.223

Kalibere DB (C) Spesifikasjoner

30 48mm

135mm

120mm

n/a

260g

.264 29

.308 28

.338 24

.375 Vekt

Max. dia. løp

Lengde

Tot. lengde

Diameter

23

Tilgjengelige kalibere: .223.  .264  .308  .338  .375 
Tilgjengelige gjenger:  1/2”x28  5/8-24  M14x1  M14x1.5  M15x1  
M16x1  M17x1  M18x1



HUNTER

TE-Titan Hunter er en lett og sterk jaktdemper. Med en diameter 
på kun 42 mm er den minimalt synlig i kikkerten. Dette er spesielt 
en fordel på rifler hvor kikkerten er montert lavt. 

.223

Kalibere DB (C) Spesifikasjoner

32 42mm

220mm

140mm

25mm

290g

.264 31

.308 29

.338 28

.375 Vekt

Max. dia. løp

Lengde

Tot. lengde

Diameter

25

Tilgjengelige kalibere: .223.  .264  .308  .338  .375 
Tilgjengelige gjenger:  1/2”x28  5/8-24  M14x1  M14x1.5  M15x1  
M16x1  M17x1  M18x1



TE-Titan Hunter short er en frontmontert demper, som skiller seg 
ut: Til tross for den den korte byggelengden og smale diameteren 
yter denne demperen svært godt. 

HUNTER SHORT

.223

Kalibere DB (C) Spesifikasjoner

26 42mm

135mm

120mm

n/a

195g

.264 25

.308 24

.338 22

.375 Vekt

Max. dia. løp

Lengde

Tot. lengde

Diameter

21

Tilgjengelige kalibere: .223.  .264  .308  .338  .375 
Tilgjengelige gjenger:  1/2”x28  5/8-24  M14x1  M14x1.5  M15x1  
M16x1  M17x1  M18x1



TE-Titan salen kompensator har på kort tid blitt kjent som den 
beste kompensatoren innenfor dynamisk sportskyting IPSC.

Mye av grunnen er den lave vekten, reduksjon i rekyl, den 
ekstreme slitestyrken og ikke minst de 2 hullene som stopper 
all horisontal og vertikal bevegelse. 

SALEN COMPENSATOR



Kompensatoren er 3D printet for å oppnå optimal styring av 
gassene. Dette har tidligere ikke vært mulig å oppnå med 
tradisjonell tilvirkning. 

Kompensatoren leveres i to størrelser: Open og Standard. 
Dette er klasser som er brukt i IPSC, og bestemmer hvor stor en 
kompensator kan være. 
De 2 størrelsene leveres enten til 19mm eller 23mm 
løps diameter.



TE-Titan Open kompensator er en selvfølge for alle open 
skyttere. Kompensatoren gir et unikt rekylopptak som gjør det 
mye raskere å skyte tette samlinger. Open kompensatoren er 
også svært effektiv på større kaliber.

OPEN COMPENSATOR

Tilgjengelige kalibere: .223.  .264  .308  .338  .375 
Tilgjengelige gjenger:  1/2”x28  5/8-24  M14x1  M14x1.5  M15x1 
M15x1HK M16x1  M17x1  M18x1

TE-Titan Standard kompensator er en selvfølge for alle standard 
skyttere. Kompensatoren gir et unikt rekylopptak som gjør det 
mye raskere å skyte tette samlinger.  

STANDARD COMPENSATOR



Det er 2 hull i forkammeret på kompensatoren. Hullene kan 
borres opp for å fjerne alt horisontalt og vertikalt gassutslipp. 
Dette gir da brukeren mulighet til å tilpasse kompensatoren 
nøyaktig til  sitt våpen, ammunisjon og bruk.

Salgspris NOK

5200

4300

4300

3300Hunter Short

Hunter

Stanard Short

Standard

Produkt

1900Open Compensator

1600Standard Compensator



www.tronrud.no
www.te-titan.no

Tronrud Engineering
Flyplassveien 21
N-3514 Hønefoss

Borgar Tronrud
borgar.tronrud@tronrud.no

+47 414 52 100

KONTAKT:


