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Progress Ingeniørfi rma 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 fl este komponenter innen våre segmenter. 
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WALTERSCHEID, WALFORM OG SERTO/EXMAR

Mer enn 50 års erfaring! Kropper og deler til profi lring-, 
bördel- samt Walform løsninger i stål og syrefast lagerføres.

D-HYDRO SLANGEUTSTYR WALFORM

Alle kjenner Walform! 
Vi har solgt og leid ut 
maskiner og verktøy til 
fornøyde brukere over 
hele landet i 25 år.

Vår partner i 50 år. Markeds-
ledende og innovative med et 
bredt spekter i sertifi sert kvalitet. 

FB SLANGER OG DELER

STAUFF / ACT KLAMMER

Vår partner i 50 år. Markedsledende og innovative 
med et bredt spekter i sertifi sert kvalitet. 

Stort spekter fra Semperit/Yokohama 
og Volz i stål og syrefast tilpasset 
marin og landbasert industri.



AGGREGAT

Vi har på lager en del standard aggregater fra 4 til 30 kw med 40 til 120L tanker
UP100 mini aggregat bygger opp etter kundens ønsker

MOTOR/GIR SYLINDRE

Sylindre lagerføres fra Stempel Ø16 til Ø180, både 
med faste og sfæriske lagre. Kundetilpassede sylin-
dre etter ønske

Vi har solgt motorer fra M+S i mange 
år og har et godt lager av de fl este 
modeller. 
Noen med rustfri 
hylse og epoxy-
lakkert sort

PUMPER

Pumper lagerføres med Eurostandard. Støpejerns-
pumper leveres på  14 dager fra 1 til 6 kamre

AKKUMULATOR

Har på lager fra 0,05L og opp til 50L 
Leveres med alle typer sertifi kater fra 
Verk

PATRONVENTILERVENTILER M.SPAK/ CETOP

Sentraler fra Bucher lagerføres med 1 til 5 spaker i 
monoblokk og som seksjonsventil leveres opp til 10 
seksjoner. 

På lager har vi NG6 og 
NG10 ventiler. 
Større er leveringsvare

ELEKTRONIKK

Vi kan levere det 
meste av elektronikk 
for ventil styringer

HydraForce er lagerført 
med de fl este typer av 
patroner fra 
Cavity 08 til 20

FILTER OG TANKUTSTYR

Hemomatik, MIAS, OMT og Stauff gir 
oss et komplett spekter i anerkjent 
kvalitet.

STAUFF TEST OG MÅLEUTSTYR

Stauff har et komplett program 
av analoge og digitale 
løsninger. 

KULEVENTILER

Komplett spekter av kvalitetsventiler (kuleventiler, 
manuelle strup og tilbakeslagsventiler) i stål og syre-
fast fra Gemels, Exmar og Walterscheid.

HYBRIDKOBLINGER

ESCO-parallelle hybridtransmisjoner og 
krafttransmisjoner, kontrollsystemer og mer.

REICH KOBLINGER

Fleksible og høyelastiske koblinger beregnet for 
elektrisitet og forbrenningsmotorer.

UNICARDAN

CV-aksler, Kardan-aksler, Standard og skreddersydde 
løsninger. Walterscheid.

ISOFLEX

IsoFlex er en ledende produsent av vibrasjoner
isolasjon og moderne polymerteknologi for marine 
og industrielle applikasjoner.

MULTIFASTER

Stort utvalg av Multifaster 
hurtigkuplinger. 
Leveres fra 1 til 8 linjer med 
mulighet for elektrisk kontakt

HAYLARD

Sofi stikerte og spesialdesignede eksosanlegg

SCOTSEAT

Komfort og sikkerhet når du trenger det.
Spesialdesignede sitteløsninger.


