
TESS Danmark er en del af den norske slangegigant 
TESS, som gennem 50 år har leveret kvalitetsslanger til 
både industrien, offshore og det maritime. 

 

Da Country Manager Hilmar B. Buchholdt tilbage i 2007 
fik de første TESS produkter på hylderne i afdelingen i 
Esbjerg, var ambitionen at blive et One Stop Service-
center inden for alt i slanger, rør og tilbehør hertil. 

 

- Det mål er i dag nået, og man har siden åbnet endnu 
en afdeling i Danmark, som er placeret i Frederikshavn, 
hvor man ligeledes kan tilbyde One Stop Service. 

 

Hos TESS Danmark handler det om at skabe værdi for 
kunden og levere hele pakken ét og samme sted! 

 

”Vi fører et stort lager i Danmark, fordi vi ved, at det 
skaber værdi for vore kunder, som vil have alle varer og 
services samlet hos én og samme leverandør. Af samme 
årsag er vore værksteder godkendte til produktion og 
tryktest af slanger, så kunden kan få løst hele opgaven 
her og samtidig sikres kortest mulig leveringstid.” 

- Fortæller Hilmar B. Buchholdt fra TESS. 

 

Udover eget lager i såvel Esbjerg som Frederikshavn 
har man Nordeuropas største slangelager i ryggen hos 
moderselskabet i Norge. Derfor er produkterne aldrig 
ret langt væk, og man kan tilbyde et produktsortiment 
bredere end de fleste i branchen. 

Med et solidt bagland i Norge kan TESS 

i dag kalde sig en af Europas førende 

slangeleverandører. 

- 

TESS beskæftiger over 1.000 ansatte fordelt 

på 120 afdelinger i syv lande. 

- 

Solid erfaring gennem 50 år gør TESS til 

en foretrukken partner i branchen. 

 

Til industrien kan TESS tilbyde et komplet sortiment af 

kvalitetsslanger og tilbehør, heriblandt: 

 

TRICOFLEX vandslange 
• Yderst vejrbestandig kvalitetsvandslange 

• Anvendes til vandtilførsel i skurvogne og meget andet 

• Fås i størrelserne 1/2”, 3/4” og 1” 

• Klarer temperaturer fra -15°C til +60°C 

• Brugere: Entreprenør, håndværker mf. 

 

TRYKLUFTSLANGER 

• Fås i størrelser fra 1/4” til 2” 

• Fås med antistatiske egenskaber 

• Brugere: Entreprenør, håndværker, auto, mekanisk 

• Fås med et utal af koblinger: KLO, CAM-LOCK mf. 

 

VASKE- & SPULESLANGER 

• Tåler et arbejdstryk på op til 400 BAR 

• Klarer temperaturer fra -10°C til +155°C 

• Pistol, lanse, drejeled mv. fås også hos TESS 

 

LÆNSESLANGER (AFLØBSSLANGER) 
• Klarer temperaturer fra -30°C til +100°C 

• Kan naturligvis også bruges som brandslange, som 

   ofte benyttes med STORZ koblinger 

 

LÆNSEPUMPE - LIGE NU TIL JUBILÆUMSPRIS! 
• Lille mobil pumpestation med en vægt på 7,5 kg. 

• Anvendes til både sug og tryk for rent vand og olie 

• 1400 omdrejninger pr. min. • 65 liter pr. min. 
 

VARMEKABEL 
• Frostbeskyttelse til slanger, rør, ventiler og pumper 

• Klarer temperaturer fra -50°C til +100°C, alt efter type 

 

Sortimentet hos TESS består ydermere af hydrauliske 

komponenter, pumpestationer, hydraulikspil, VVS-dele, 

værktøj, arbejdstøj, Pyplok, cylindere og meget andet. 


