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Klant voorop
Protempo is opgericht in 1974. Met ruim 45 jaar ervaring 
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. 

De webshop
Onze producten zijn 24/7 te bestellen via onze 
webshop. Hierop kunt u tekeningen (2D en 3D), actuele 
voorraadinformatie en diverse foto’s van de producten vinden.

Uiteraard staat onze binnendienst altijd klaar voor al uw 
vragen.
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Assen langzaamverkeer

Assen toebehoren

Assen langzaamverkeer 

Assen toebehoren

Kwaliteit van Italiaanse bodem. FAD ASSALI produceert assen en ophangingen voor diverse toepassingen in de agrarische en 
industriële markt. Deskundigheid en kwaliteit staan bij FAD voorop. Elk product, van concept naar ontwerp en productie, wordt 
gemaakt met de modernste technologische systemen en geverifieerd met tests op prototypes. 
 
Vandaag de dag is FAD één van de weinige spelers op de markt die in staat is om een compleet assortiment producten aan te 
bieden in overeenstemming met de nieuwe EU-regelgeving. Dankzij de voortdurende actualisering van de certificeringen, met 
name ISO14001 op het gebied van milieu, is FAD op wereldwijd niveau concurrerend.

In 2020 is Protempo nog nauwer gaan samenwerken met FAD. Het assortiment is met enkele honderden producten uitgebreid. 
Hierdoor kunnen alle gangbare reserveonderdelen binnen 24 uur worden geleverd in heel Europa. 



Assen langzaamverkeer

Assen toebehoren

Deze van oorsprong Duitse firma is van oudsher één van de belangrijkste handelspartners van Protempo. Al meer dan 45 jaar 
zijn wij dé leverancier van KNOTT- remmen en assen in de Benelux. 
De remmen en assen van KNOTT kunnen bij verschillende toepassingen in de landbouw en industrie ingezet worden. Het hele 
bereik aan remmen is leverbaar: mechanisch, hydraulisch, trommel of schijf. En in iedere combinatie.

Erg populair in de agricultuurmachines is de natte schijfrem (wet multi disc brakes). Het ontwerp is modulair: De configuratie 
kan aangepast worden aan gewicht en krachtspecificaties. Schijfdiameter, materiaal, geometrie en het aantal schijven zijn 
binnen de samenstelling variabel. Daarom kan KNOTT écht maatwerk leveren voor iedere specifieke agrarische machine. Onze 
productspecialisten adviseren u graag over de mogelijkheden.

Assen en (industrie)remmen

Oploopremmen en remonderdelen



Verlichting

Verlichtingsaccessoires

Verlichting

Europese regelgeving 

Landbouwvoertuigen zijn in de loop der jaren steeds krachtiger en zwaarder 
geworden. Die combinatie maakt het belangrijker dan ooit dat de remmen in 
orde zijn en dat de verlichting duidelijk waarneembaar is.

Steeds meer keuringseisen zijn op Europees niveau vastgelegd. Met FAD 
en KNOTT heeft Protempo twee fabrikanten van assen en remmen die hun 
verantwoordelijkheid nemen. Nagenoeg al hun remmen voldoen aan de 
nieuwste eisen. De benodigde documenten kunnen wij u leveren.
Ook met de verlichting van GEKA en WAS kunnen wij u ECE gekeurde 
verlichting en markeringsborden leveren. Daarmee kunt u met een gerust 
hart naar de keuring en kan uw machine veilig de weg op.



Steunwielen 

Steunpoten

Steunpoten

SIMOL is Europees marktleider in het ontwerpen en produceren van steunwielen en steunpoten. Een Italiaans familiebedrijf, 
opgericht in 1968. Al ruim 40 jaar is Protempo dé leverancier van SIMOL in de Benelux.

SIMOL blijft een sterk merk, door continu aandacht te hebben voor:
 ~ Kwaliteit: Het enige Europese merk dat steunpoten met ISO certificering kan leveren.
 ~ Veiligheid: Door gebruik van hoogwaardig materiaal en door standaard een geïntegreerde valbeveiliging toe te passen.
 ~ Innovatie: SIMOL heeft een uniek, gepatenteerd dubbele snelheid-systeem ontwikkeld, dit is een speciaal mechanisme in 

de tandwielkast, zonder de afmetingen en stijl aan te tasten. Deze oplossing biedt 70% reductie van de uitdraaitijd en 10% 
reductie van de kracht die nodig is om de last te heffen. 

 ~ Flexibiliteit: Alle steunpoten zijn qua uitvoering en afwerking aan te passen aan de wensen van de klant.



Hydrauliek

Hydrauliek

Sluitingen

Wielkeg en gereedschapskist



PU-banden, massieve banden en Farmflex

Zwaarlastwielen

Oprijplaten

Bok- en zwenkwielen met lucht 



Onze service 
Bij Protempo staat service voorop. 
Wilt u iets bijzonders? Wij bieden u graag advies op maat. Ons 
internationale netwerk vertegenwoordigers is altijd bereid om 
uw situatie ter plekke met u te bekijken en u te voorzien van 
een deskundig advies. 

Daarnaast beschikken wij over eigen assemblage-afdelingen 
voor onze luchtbanden, gasveren en wielen. Zo kunnen wij 
altijd de beste combinaties voor u samenstellen. Geheel op 
maat voor uw situatie en meestal direct leverbaar.

Banden

Banden

Velgen, velglinten en binnenbanden



Kogeldraaikansen en triangel

 Trekhaken

Trekogen

Gasveren



Heeft u nog vragen naar aanleiding 
van deze brochure?
Wij staan voor u klaar.
info@protempo.eu

Afdeling Landbouw en Industrie: 
T +31(0)24 3711 733

Vanuit België kunt u direct bellen met:
T +32 (0)53 800 261

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

 ~  Onderdelen voor de aanhangwagen, boot- en 
paardentrailer;

 ~  Onderdelen voor industrie
 ~  Onderdelen voor intern transport
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