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Klant voorop

De webshop

In de afgelopen 45 jaar hebben wij onze klanten goed leren
kennen. Wij weten dat u voor uw zakelijke succes afhankelijk
bent van snelle, accurate en juiste levering van onderdelen
en producten. Daarom zijn wij een proactieve leverancier, die
aandacht geeft, meedenkt en zich kan verplaatsen in uw situatie.
Een duurzame en betrouwbare partner die er alles aan doet om
haar klanten zo goed mogelijk te helpen.

Onze producten zijn 24/7 te bestellen via onze webshop.
Bekijk ons volledige assortiment: www.protempo.nl/webshop
Hierop kunt u tekeningen (2D én 3D), actuele voorraadinformatie
en diverse foto’s van de producten vinden.
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Maak kennis met Novio. Ons eigen huismerk. Kwaliteit ontwikkeld
onder ons eigen toezicht. Om u het beste van alles te kunnen
bieden, voor een scherpe prijs. Door onze eigen assemblage
afdeling, kunnen wij diverse wiel/gaffel-combinaties maken en
hierdoor meestal diverse maatwerk-producten direct leveren.

Maier is al vele jaren ons merk in meubelwielen.
Dit in 1967 opgerichte bedrijf specialiseert zich vooral in de
meubelwielen. Door middel van de gepatenteerde huls en
stiftcombinatie zijn de meubelwielen makkelijk te bevestigen.
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Al 45 jaar dé leverancier van Steincowielen
Sinds 1975 zijn wij officieel leverancier van Steinco Rollen GmbH.
Steinco is een echt A-merk in de wielenindustrie. Steinco heeft
een groot assortiment kunststofwielen en welke voldoen aan de
laatste eisen.
Vele wielen van Steinco zijn te combineren met het zogeheten
EFS (Elektronisches Feststellsystem) en ZFS (Zentrales
Feststellsystem).

Het EFS systeem van Steinco
Het Steinco EFS systeem is de volgende stap in ontwikkeling
naast het traditionele wiel.
Het combineert mobiliteit en een stabiele vaste opstelling.
Het systeem bestaat uit een elektronisch brein welke speciaal
ontwikkelde stelpoten aanstuurt.
De bediening is eenvoudig; nadat een apparaat op wielen
verplaatst is, kunnen de stelpoten met één druk op de knop
worden uitgeschoven en wordt er een stabiele en vaste
opstelling mogelijk gemaakt.
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Het ZFS systeem van Steinco
Het Steinco ZFS systeem is een ontwikkeling welke de voordelen
van de bekende centrale bediening van wielen combineert met
het gemak van een plaatmontage.
Dat wil zeggen, dat er een centrale bediening kan worden
gebruikt zonder dat hiervoor ingrijpende aanpassingen voor
moeten worden gedaan.
Het is zelfs mogelijk om het systeem toe te passen op plaatsen
waar een starre overbrenging niet mogelijk is. De aluminium
stangen worden dan vervangen met een kabelbediening.
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ALWAYSE Engineering werd opgericht in 1939 en is vandaag de
dag de toonaangevende fabrikant van kogelpotten. ALWAYSE,
de oorspronkelijke uitvinder en pionier van de kogelpotten,
heeft een speciaal gebouwde onderzoeks-, ontwerp- en
productiefaciliteit in Birmingham, Verenigd Koninkrijk.
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Hittebestendige wielen

Toegestane temperaturen
Serie

minimum

maximum

16

-40° C

+260° C

35

-40° C

+300° C

65

-40° C

+300° C

75

-70° C

+280° C

95

-50° C

+400° C

Steigerwielen

Al meer dan 30 jaar leveren wij de gasveren van Hahn. Deze
Duitse firma kenmerkt zich door haar oplossingsgerichte
houding. Hierdoor heeft Hahn goede oplossingen voor vele
toepassingen. Door onze eigen assemblage afdeling, waar wij
beschikken over twee gespecialiseerde gasveervulmachines,
kunnen wij gasveren op druk afvullen en meestal direct leveren.
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Heeft u nog vragen naar aanleiding
van deze brochure?

Wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor
oplossingen met betrekking tot:

Wij staan voor u klaar.
~ wielen@protempo.eu
~ gasveren@protempo.eu

~ onderdelen voor de aanhangwagen, boot- en paardentrailer;
~ onderdelen voor landbouw;
~ onderdelen voor industrie.

Afdeling wielen en gasveren: T +31 (0)24 3711 722
Vanuit België kunt u direct bellen met:
T +32 (0)53 -800 261
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