
ALT  I  BUNKER-  &  OLIESLANGER 

Hos TESS Danmark har vi specialiseret os i slanger, rør og 

fittings af enhver slags til ethvert formål. Dog har vi et 

særligt fokus, som skiller os ud fra mængden; bunker- og 

olieslanger til Offshore-industrien. 

I begge vore afdelinger – beliggende i Esbjerg og Frede-

rikshavn – færdigproducerer, tryktester og certificerer vi 

bunker- og olieslanger af enhver type. Vi leverer både 

Hardwall og Softwall slanger op til 10” samt alle tænke-

lige koblinger hertil; Hammer Unioner, Break Away, Dry 

Break, Weak Link, Camlock, Storz, DIN & ANSI flanger, 

flydere, løfteanordninger, tromler og meget andet rela-

teret udstyr. 

TESS har været beliggende på Esbjerg havn i 12 år og 

beskæftiger i dag 20 medarbejdere. Her kommer største-

delen af omsætningen fra salg til Offshore, mens de i 

Frederikshavn fokuserer på fiskeri samt dam- & havbrug. 

RECERTIFICERING  &  VEDLIGEHOLDELSE 

Foruden salg, produktion og levering af slanger kan TESS 

også tilbyde en række tilknyttede services, som visuel 

inspektion, vedligehold, recertificering og udskiftning. 

- Alle i Offshore-branchen ved, at bunker- og olieslanger 

er en dyr fornøjelse, især hvis de går ud af funktion. 

Derfor tilbyder vi hos TESS at forebygge driftsstop ved 

at teste og recertificere gamle slanger og koblinger, så 

kvaliteten sikres med jævne mellemrum, fortæller Salgs-

chef hos TESS Danmark, Michael Larsen. 

Til netop vedligehold af slanger har TESS udviklet et Hose 

Management system, som giver kunden et komplet 

overblik over hver enkelt slange. Serviceintervallet plan-

lægges i systemet i samråd med kunden og vurderes ud 

fra slangetypen, hvad slangen anvendes til, og hvor den 

anvendes, om det er udendørs eller indendørs samt med 

hensyntagen til den enkelte kundes kvalitetsstandarder. 

 

 •  Database med komplet overblik og historik 

    over hver enkelt slange. 

 •  Alle slanger får et unikt ID-nummer, som 

    linker til alle slangens registrerede data. 

 •  Serviceintervallet aftales med kunden og 

    registreres i systemet. 

 •  Sikrer systematisk service og vedligeholdelse 

    af slanger og relateret udstyr. 

 •  Forenkler genbestilling og generel 

    kommunikation mellem kunden og TESS. 

 •  Total sporbarhed: lokation, placering, teknisk 

    data, varenummer, certifikater, service- 

    intervaller, servicehistorik og anden ønsket 

    dokumentation, f.eks. tegninger. 
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