
 

I dag har Hilmar nye ambitioner for de to afdelinger i 

Danmark: Kendskabet til TESS’ mange kompetencer og 

brede sortiment skal udbredes, og forretningen vokse. 

 

”TESS er primært kendt som slange- og rørleverandør 

og er da også en af Europas ledende, men vi har meget 

mere at byde på!”  - fortæller Country Manager Hilmar 

B. Buchholdt fra TESS Danmark. 
 

 

 

TESS kan ikke blot levere hele pakken inden 

for slanger, rør og fittings, men også når det 

kommer til opbygning af pumpestationer, er 

TESS totalleverandør af komplette hydraulik-

systemer inkl. ventiler, cylindere, slanger og 

fittings - med direkte levering fra Danmark. 
 

 

 

”Vi kan tilbyde pumpestationer af højeste kvalitet og til 

yderst konkurrencedygtige priser! 

Vi laver dem med elmotor op til 55 kW, med tandhjuls- 

eller stempelpumpe og med præcis den tankstørrelse 

og form, kunden skal bruge, i såvel alm. som rustfri stål. 

- 

Pumpestationerne kan også monteres med vandabsor-

berende luftfilter, som sikrer øget levetid på olien og 

minimerer risikoen for vand i hydrauliksystemet. 

Kunderne kan kort og godt få dem lige præcis, som de 

ønsker!” - Hilmar B. Buchholdt, TESS Danmark. 

 

TESS har for nyligt indledt et samarbejde med en tysk 

producent af vandabsorberende luftfiltre til pumpesta-

tioner mm. 

 

”Med dette samarbejde henvender vi os til en bredere 

målgruppe, som inkluderer offshore, marine, vindenergi 

og slagterier - I det hele taget kundegrupper, hvor der 

hersker stor luftfugtighed. Her kan vi således tilbyde 

kvalitetsluftfiltre til gode priser!” - Hilmar B. Buchholdt. 

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, som kunne løse enhver slangeopgave ét og 

samme sted. 

- Dét mål er i dag nået, og man har siden åbnet endnu 

en afdeling i Danmark, som ligger i Frederikshavn, hvor 

man ligeledes kan tilbyde One-Stop-Service. 

 

På begge lokationer har man - udover et stort lager af 

diverse slanger, rør og fittings til alverdens formål - 

produktion, tryktestafdeling og servicecenter. 

 

Kerneprodukterne er slanger og rør tilpasset kundens 

specifikke behov - i den størrelse der ønskes, til mange 

forskellige medier som vand, olie, luft, gas mf. og med 

præcis de koblinger og fittings, kunden har brug for. 

 

Man tryktester selv slangerne i afdelingen, så kunden 

sikres kortest mulig leveringstid, samt at produktet 

lever 100 % op til de stillede krav. Slangerne leveres 

efterfølgende med tilhørende certifikater. 

 

I Danmark beskæftiger TESS i alt 23 medarbejdere, som  

har kompetencer og solid know-how inden for såvel 

slange- og rørproduktion som offshore-installationer, 

opmærkning af slanger, tryktestning, hydraulik, alt i 

fittings og koblinger til slanger og rør, svejsning samt 

ikke mindst opbygning af pumpestationer. 

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. 

• 1,5 kW 230 V elmotor • 3,3 CC pumper 

• 30 l. tank • Overtryksventil 195 Bar 

• 5,5 kW elmotor • 200 Bar 

• 11 CC pumpe • 60 l. tank 

• Vandabsorb. luftfilter 

• Rustfri ståltank 

• Flowdevider-funktion  

• Vandabsorb. luftfilter 

• 1,5 kW 230 V elmotor • 3,2 CC pumpe 

• 5 l. rund ståltank • Overtryksventil 180 Bar 


