
Een greep uit ons assortiment van 40.000 producten



De historie
Protempo is in 1974 opgericht in Zaandam. Door de snelle 

groei zijn wij al vrij snel naar het oosten van het land 

getrokken. Een strategische zet. Van hieruit hadden we 

een snellere verbinding met onze leveranciers en konden 

wij onze klantenkring internationaal uitbouwen. Door de 

duurzame relaties met onze leveranciers, waarvan enkelen 

nog teruggaan naar de beginjaren, zijn wij al ruim 45 jaar 

een betrouwbare en stabiele handelspartner voor onze 

klanten. 

Klant voorop
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.

Voortdurende verbetering
Wij leggen de lat hoog voor onszelf. Omdat de markt 

continu verandert, vergt dat voortdurende aanpassing. 

Bij Protempo staan we daarom nooit stil. Onze processen 

worden continu geoptimaliseerd en ons assortiment 

breidt dagelijks uit met nieuwe producten. Ook praten we 

regelmatig met onze klanten over hoe we hen nóg beter 

kunnen ontzorgen en helpen succesvol te zijn.



Assen snelverkeer 

Assen langzaamverkeer  

Remonderdelen

Kogelkoppelingen



Lieren 

Diverse carrosserie-componenten

Oploopremmen 

Overige serviceonderdelen 



Anti-diefstal

Spatschermen 

Oprijplaten

Verlichting



Verlichtingsaccessoires

Steunwielen

Steunpoten

Hydrauliek



Kogeldraaikransen

Diverse aanhangwagen toebehoren

Motorfietssteunen en Ladingvastzetsystemen

Banden, velgen en complete wielen voor aanhangwagen en caravan



Banden onderdelen en compleet voor landbouw, industrie en transportmiddelen

Banden onderdelen en compleet voor landbouw, industrie en transportmiddelen

Gasveren

Gasveer bevestigingdelen



Transportwielen

Gezondheidszorgwielen

Meubelwielen

Apparatenwielen



Kogelpotten

Hittebestendige wielen 

Zwaarlastwielen 

Pallettruckrollen



Het brede assortiment
U kunt bij ons terecht voor oplossingen met betrekking tot:

 ~ intern transport;

 ~ gasveren;

 ~ onderdelen voor de aanhangwagen, boot- en 

paardentrailer;

 ~ onderdelen voor landbouw en industrie.

Omdat wij ons niet beperken tot één productsoort, zijn 

wij flexibel in onze oplossingen. Vaak kunnen wij zowel in 

de bekende A-merken als in ons eigen huismerk leveren. 

Zo heeft u de keuze uit diverse prijssegmenten. Eén 

leverancier, één aanspreekpunt. Dat is onze kracht. 

De uitgebreide service
Bij ons staat service voorop. Onze binnendienst staat 

altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. Door de grote 

productkennis van onze specialisten kan dat in de meeste 

gevallen direct. Als we het antwoord niet direct kunnen 

geven, dan gaan wij te raden bij ons brede netwerk van 

leveranciers. 

 ~ Wilt u iets bijzonders? Wij bieden u graag advies op 

maat. Wij hebben een internationaal netwerk aan 

vertegenwoordigers. Zij kunnen uw situatie ter plekke 

komen bekijken en u voorzien van een deskundig 

advies op maat. 

 ~ Daarnaast beschikken wij over eigen assemblage-

afdelingen. Hierdoor kunnen wij altijd het beste 

product voor u samenstellen. Geheel op maat voor uw 

situatie en meestal direct uit voorraad. 

De webshop
Onze producten zijn 24/7 te bestellen via onze 

webshop. Ook kunt u hierop tekeningen (2D en 3D), 

voorraadinformatie en foto's van de producten vinden. 

Neem eens een kijkje: www.protempo.nl/webshop.
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