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SOLUTIONS

B.S. Specialslangers niche 
produktion af kvalitetsslanger er et
resultat af mange års erfaring med
produkterne og udvikling af innovati-
ve løsninger til industrien. Filosofien
er at kombinere vores knowhow
med markedets bedste produkter.

Hovedområderne i vores sortiment
er rustfri-, silicone-, kedel- PEX-,
teflon- og gummislanger. 
Vi svejser, monterer, pudser og 
kontrollerer tætheden på slangerne
efter Deres krav. Service aftales
individuelt med kunden og leveringen
sker efter aftale.

Lige netop den slange De står og
mangler er vigtig for os, også 
selvom det kun måtte være en
enkelt af slagsen – idet vores force
er, at vi afskærer slanger efter 
fix-mål og opgave.

Ring til en af vores erfarne 
medarbejdere og få den løsning, 
De har behov for.

B.S. Specialslanger A/S blev stiftet i 1977 som
et selvstændigt selskab. Filosofien var, som nu, at
producere slanger til Industrien. Firmaet er i dag
en del af investeringsselskabet FSS Invest A/S 
– en koncern der derudover består af selskaberne:
Dansk Continue & Drivremme A/S, Linatex A/S og
Sørensen & Kofoed A/S.

Vores domicil med værksted og lager i Glostrup er
base for aktivitet i hele Danmark. Vi kan tilbyde en
organisation af engagerede medarbejdere intern

som eksternt.

Vores mission er at være problem-    
løser for vores kunder og 

sparringspartner på nye 
produkter så De får den 

rigtige løsning.
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KEDELSLANGER
flexible løsninger

RUSTFRI
stålbælgslanger

• God fleksibilitet af syrefast stål med eller uden rustfri 
omflet

• Brede anvendelsesmuligheder: diffusionstæt, 
vibrationsdæmpende, har høj kemisk bestandighed, tåler 
fuld vakuum og højt tryk samt ekstreme temperaturer 
fra –270°C  til +600° C

• DG (gas-godkendt) 
• DWGV godkendt
• DNV-BV-ABS-LR-GR godkendelser

Leveres i længder efter ønske og kan monteres med en
bred vifte af fittings, f.eks. flanger, gevind og svejse-ender
mm.

Montering: Fittings svejses eller loddes på efter opgave.

Dim: ID Ø 6 mm –  Ø 300 mm.

• Silikoneslanger leveres med FDA godkendelse til 
anvendelse inden for industrier som  pharm., biomedicin, 
kosmetik og ved fremstilling af fødevarer

• Køling samt autobranchen
• Tåler temperaturer op til 200°C under dynamisk 

belastning
• Silikoneslanger en optimal løsning, hvor smidighed er et 

krav

Slangen føres i transparent materiale og i forskellige farver
med forstærkning af spiral eller væv. 

Leveres i længde efter ønske, og kan monteres med en
bred vifte af fittings, f.eks. clamps, gevind samt rør-tilslut-
ninger mm.

Montering: Vi monterer fittings efter ønske og tilbyder 
vores specielt udviklet kappe  til fødevare- og 
pharm.- industri med specielle sanitære krav.

Dim: ID Ø 10 mm – Ø 150 mm. 

• VA godkendt

PEX - slanger bruges bl.a. til blandingsbatterier og 
drikkevandsautomater.
Kan leveres med omfletning.

Slangerne er VA-godkendte og monteret med fittings til
VVS-installationer.

Montering: Slangerne fås i standard udførelser
VA mærkning i kappen.

Dim: ID 6,4 mm

SILIKONE 
slanger

PEX
slanger

TEFLONSLANGER
glat og bølget

INDUSTRI
gummislanger

Teflonslanger bruges til mange formål, hvor der er høje krav
til kemisk bestandighed samt tryk og temperatur. 

• Høj kemisk bestandighed med temperatur område fra 
–70°C til +250°C

• Teflon er fødevaregodkendt (FDA)

Vi tilbyder fleksible slanger i glat og bølget udførelse med
eller uden rustfri omflet, samt sorte antistatiske teflon-
slanger til opgaver, hvor statisk elektricitet skal elimineres.

Glat Teflon
• Teflonslangens overflade har meget lav friktion for 

optimal gennemstrømning. 

Bølget Teflon
• Samme evner som den glatte slange, ydermere ekstrem 

fleksibel og løser dermed mange opgaver.

Leveres i længde efter ønske, og kan monteres med en
bred vifte af fittings, f.eks. clamps, gevind samt glatte
rørender mm.

Montering: Fittings påpresses hydraulisk  efter opgave

Dim: ID Ø 3 mm – Ø 50 mm

Vi tilbyder alt fra en almindelig vandslange over hydraulik
til kemikalieslanger til enhver tænkelig applikation. 

Specielle løsninger:
• FDA godkendte fødevareslanger til transport af 

mælkeprodukter, øl m.m
• Gummislanger til bl.a. olie, luft med eller uden omflet af 

galvaniseret eller rustfri stål
• Hydraulik slanger til olier eller trykluft

BS afskærer længde på fix - mål efter ønske og kan mon-
tere en bred vifte af fittings, eksempelvis gevind, clamps,
rør-tilslutninger eller Deres ønske om specielle fittings.

Montering: Vi monterer slanger efter Deres ønsker om 
gevind-, clamps- og rør- tilslutninger, og kan 
tilbyde et variation af kapper på baggrund af 
tryk og temperatur herunder standard lav- 
eller høj tryks kapper til specielt udviklet 
kappe med høje krav til sanitære forhold.

Dim: ID Ø4 mm – Ø 100 mm.

Fleksible løsninger på bl.a. VVS - området ender tit med en
kedelslange. 
Kedelslangen med galvaniseret eller rustfri flet til teknisk
vand.

Slangen er af EPDM - gummi til vand og luft for teknisk brug
i industrien.

Vi tilbyder endvidere VA-godkendte kedelslanger fra dim. 3/8"
- 1" med en max lgd. på 2000 mm. efter gældende regler.

BS afskærer længde på fix-mål efter ønske og kan montere
en bred vifte af fittings.

Montering: Vi monterer standard fittings og specielle 
fittings efter ønske med lavtryks kapper samt  
VA-stemplet kapper efter gældende regler.

Dim: 3/8" - 2".
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