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Hydraulikk komponenter

Vi lagerfører og representerer komponenter fra kjente 
produsenter, hvor mange har vi hatt et samarbeid med i 
over 30 år 

ORBIT MOTORER
Fra M+S lagerføres orbit motorer fra 12cc opp til 800cc 
sammen med bremser og flensbare ventiler
Noen av disse er lagerført med rustfri hylse på aksel 
og epoxylakkert utvendig for best mulig beskyttelse for 
vær, vind og sjø sprøyt. Fra M+S får vi også tilgang til 
variable og faste stempel motorer og pumper.

BUCHER – UP100
Bucher er vår hovedleverandør av sleide ventiler, tann-
hjuls pumper og komponenter til mini aggregat UP 100.
Reserve deler finnes på lager til alle ventiler og vi har på 
eget verksted mulighet for å bytte sleider og rastre.

GPD ENGLAND
GPD I England er en fantastikk leverandør av støpejerns 
pumper, motorer og oljedelere med SAE innfestning . 
Dette kan de stort sett levere på litt over 1 uke.
Fra single pumper og opp til 6 tannhjulsett i hver enhet.

SYLINDERE
Sylindre er på hylla med faste øyer og med ledd lager. 
Stempel/stang fra 25/16 opp til 180/100
Vi leverer mange kundespesifikke sylindre fra Ø20mm 
stempel opp til Ø250mm. I standard utførelse (primet 
utvendig og krommet stang ) eller med rustfri stang og 
evt epoxylakkert utvendig.

HYDRAFORCE
HydraForce er en av verdens største produsent av løse 
ventilpatroner og hus. Vi har et stort lager av dette som 
seteventil, trykkbegrensere, prioriteringsventiler, 
proporsjonale ventiler osv.

FOX
Fox er vår produsent av akkumulatorer og elektroniske 
trykkbrytere. Vi har på hylla akkumulatorer fra 0,05L og 
opp til 50L sammen med monterings braketter.
 
Vi har et rikt utvalg av filtre for trykk, retur og for suge 
side. Her har vi representert OMT i mange år.
Elementer lagerføres for alle filtre.
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Store og små aggregater

Vi har levert hydraulikk løsninger for å kunne løfte, 
styre, skyve, dra og rotere siden 1964.
Leveransene er som regel kundespesifikke etter 
kundens behov og ønsker.
Vi produserer alt fra små aggregater ( UP100 ) 12/24V 
og opp til 4Kw 3-fas. Pumpe størrelser fra 1,2 til 10ccm. 
Vi leverer også  større systemer hvor alt er tilpasser 
kundens ønsker. Tegninger og dokumentasjon kan 
følge hvert prosjekt sammen med evt. Testing og 
sertifisering sammen med klasseselskap.

KRAV TIL MOTORPUMPE
Mange motor/pumpe enheter blir levert til maritimt 
marked. Dette er gjerne støpejerns enheter som klasses 
sammen med DNV eller andre klasse selskap det er krav 
til motor pumpe.
Smøreolje systemer tilpasses hvert prosjekt med hensyn 
til mengde og trykk smøreoljesystem.

HYDRAFORCE VENTILBLOKK
HydraForce er ikke bare en produsent av patron 
ventiler. De leverer komplette ventil løsninger med 
full dokumetasjon og testing etter kundens ønske.

Aggregat UP100 
Vi produserer alt fra 
små aggregater, UP100. 
12/24V og opp til 4Kw 
3-fas.



LEDNINGSKOMPONENTER
I snart 60 år har vi forsynt kunder innen industri, 
kjøretøy, landbruk og marine med anerkjente kvalitets-
produkter. Flere kunder har samarbeidet med oss over 
flere ti-år. Vi er samtidig stolte av at enkelte av 
leverandører har vært våre partnere i over 50 år. 
Mangfoldet i kundemasse, samt kontinuitet både blant 
kunder og leverandører, har gitt oss en unik kunnskap- 
og erfarings base. 
Vår filosofi om å levere anerkjent kvalitet til fornuftig 
pris er noe vi streber etter hver dag!

RØRDELER OG SYSTEMER
Vi har et komplett spekter av deler i stål og syrefast, 
alt produsert og sertifisert utover normens standarder.
Walform og Walterscheid (nå Waltech) var våre egne 
konsern produkter frem til 2004. Ingen har lengre 
erfaring med disse produktene i Norge enn oss, og vi 
er stolte av ha vært foretrukken partner og distributør i 
Norge i mer enn 50 år. 
Vi lagerfører kropper og deler til profilring-, bördel- 
samt Walform løsninger primært i stål, men vi har også 
syrefast Walterscheid på lager.  Vi har solgt og leid ut 
maskiner og verktøy til fornøyde brukere over hele 
landet siden systemet ble lansert, og vi bruker 
selvfølgelig Walform i vårt eget hydraulikkveksted.  

Serto/Exmar har siden 60-tallet vært vår primær-
leverandør av syrefaste deler. Fra anlegget i Sveits 
leveres det deler av høyeste kvalitet. Vi lagerfører 
kropper og deler til snittring-, børdel- og Walform 
løsninger, og klemring-løsning leveres på forespørsel.
Vi fører også formonteringsmaskiner for snitt- og 
profilringer.
Alle våre deler har sertifikater fra de fleste relevante 
klasseselskaper. 
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Slanger og fittings

SLANGER, ANSATSER OG ADAPTERE
Vi fokuserer primært på hydraulikkslanger, og lager-
fører kvalitetsløsninger fra FB Hydraulics (Semperit 
og Yokohama) i størrelser fra ¼ til 1.½. 
FB leverer ansatser/adaptere i stål, mens tilsvarende 
i syrefast leveres av Volz og Serto/Exmar.  
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Slanger og fittings

SLANGEUTSTYR OG MASKINER
Ta kontakt så skreddersyr vi en løsning som passer 
din bedrifts behov, være seg et OE-produksjonsverk-
sted, et serviceverksted eller i mobilt utstyr for 
på-stedet-service og vedlikehold. 
D-Hydro slangepresser, slangekapper, skrelleverktøy, 
karuseller, merkeverktøy og renseutstyr i lagerføres i 
forskjellige varianter og størrelser, vi har løsningen!

Vi fører UltraClean renseutstyr, og har slange-
beskyttelse i flere varianter fra anerkjente europeiske 
produsenter.

KLAMMER
Stauff – originalen, har vært vår partner i 50 år. 
Markedsledende og innovative med et bredt spekter 
i sertifisert kvalitet. Revolusjonerende Stauff ACT, 
verdens første standard størrelse klammer produsert 
ihht. Norsok krav, lagerføres sammen med klammer i 
flere materialer i standard, sterk og twin serie.

KULEVENTILER OG MANUELLE STRUP/
TILBAKESLAGSVENTILER
Gemels, Serto/Exmar og Walterscheid (nå Waltech) 
sørger for at vi har et komplett spekter av ventiler i stål 
og syrefast. Ventiler med BSP- og snittrings-tilslutning 
lagerføres. Flens- og aktuator-løsninger leveres på 
forespørsel.

FILTER OG TANKUTSTYR
Partnere som OMT, Hemomatik og Stauff gir oss et 
komplett spekter i anerkjent kvalitet. 

STAUFF TEST OG MÅLEUTSTYR
Vi fører hele Stauffs program av analoge og digitale 
løsninger. Løsninger for partikkeltelling samt flushe- 
og renseutstyr leveres på forespørsel.



Progress Ingeniørfirma AS - en av Norges ledende bedrifter innen hydraulikk, transmisjoner og annet 
teknisk utstyr til industri, landbruk og marine. 
Vi representerer en rekke leverandører av kvalitetsprodukter, og kan i dag levere de fleste komponenter 
innen våre segmenter. 
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