
Som en af Europas førende slange- og rørleverandører 
kan TESS tilbyde et produktsortiment bredere end de 
fleste i branchen. 

- Udover alle slags slanger, rør og tilbehør hertil består 
sortimentet ydermere af hydrauliske komponenter, 
VVS-dele, pumpestationer, værktøj, arbejdstøj samt 
ikke mindst det innovative canadiske produkt PYPLOK, 
som i Danmark kun kan fås hos TESS. 
 
 

”PYPLOK er et revolutionerende rørprodukt, 
når det kommer til installation og reparation 
af rørsystemer offshore! 
Vore certificerede medarbejdere tager ud på 
kundens lokation og reparerer rørsystemet 
på stedet - på rekordtid! 
Aldrig har det været lettere og hurtigere at 
installere rør - og dét til stor glæde for vore 
kunder, som hurtigt kan komme videre.” 
 

- Hilmar B. Buchholdt, Country Manager TESS Danmark. 
 

 

PYPLOK er et specielt klemfittingsystem, som især er 
brugt offshore, da det - med det håndholdte værktøj - 
let klemmes omkring det pågældende rør, selv meget 
ufremkommelige steder. Det sparer adskillige mande-
timer og er et oplagt alternativ til traditionel svejsning, 
som er tidskrævende og besværligt snævre steder. 

 

Hos TESS spår man en lys fremtid for PYPLOK, da man 
de senere år har oplevet stigende interesse for det in-
novative produkt både inden for Offshore, Industri og 
det Maritime. 

- ”Virksomhederne ønsker at opretholde arbejdet og 
efterspørger derfor nye tiltag, som kan mindske tidsfor-
bruget på reparationer og vedligehold - det finder de i 
PYPLOK.” - afslutter Hilmar B. Buchholdt fra TESS. 

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. 

Hos TESS Danmark handler det om at kunne levere hele 
pakken - inden for alt i slanger, rør og fittings. 

- Og dét er præcis, hvad man kan på begge lokationer i 
Danmark, som er placeret i Esbjerg og Frederikshavn. 
Her har man - udover et stort lager af slanger, rør og 
tilbehør - produktion, tryktestafdeling og servicecenter. 

 

TESS producerer slanger 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. 

Efter produktion og tryktestning leveres slangerne med 
certifikater som garanti for, at varerne er i orden. 

 

Skulle en slange, mod forventning, ikke være på lager i 
Danmark, har man adgang til Nordeuropas største lager 
af slanger og tilbehør hos moderselskabet i Norge. 

 

I Danmark beskæftiger TESS i alt 23 medarbejdere med 
solid erfaring og know-how indenfor branchen. 

FAKTA om PYPLOK 

TESS har certificeret personale til montering af PYPLOK 

• Klemfittingsystem til installation og reparation af rør 

• Fås i utal af fittings, T-stykker, vinkler & flangeender 

• Passer fra ¼” til 4” NPS rør 

• Passer fra ¼” til 2” OD rør 

• Passer fra 6 til 60 mm. Metrisk rør 

• Arbejdstryk på op til 640 bar afhængig af dimension 

• Bruges i både Offshore, Industri & Maritim 

• Godkendelser: DNV, Lloyd’s Register og ABS mf. 

Esbjerg: +45 7545 7851 
Frederikshavn: +45 7545 7852 


