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TESS til tjeneste

MEF-avtalen

TESS går teknisk

TESS er en helnorsk og landsomfattende handels- og 
tjenestebedrift, etablert i 1968. Kjernevirksomheten 
har helt siden oppstarten vært leveranser av slanger, 
slangetilbehør og relevante tjenester til norsk industri, 
både on- og offshore. 

Bygg og anlegg er markedsområder TESS satser på. 
Vi har skaffet oss lang erfaring og bred bransje- 
kunnskap. Vårt fokus sikrer at markedet kan føle 
trygghet for at vi alltid har den kompetanse og de 
produkter som krevende entreprenører forventer at vi 
skal ha. TESS er i dag markedsleder innen slanger og 
sveiseutstyr. I tillegg tilbyr vi et meget bredt utvalg av 
drift- og vedlikeholdsprodukter, og en stadig større 
tjenesteportefølje knyttet til våre produkter. I dag er 
TESS landsdekkende med mer enn 100 servicesentre.

TESS påtar seg totalansvar for ulike tekniske tjenester 
så vel som for ulike forsyningstjenester. Som et ledd i 
satsningen ”TESS går teknisk” har vi opprettet en egen 
teknisk divisjon, Divisjon Produksjon og Teknisk. 
Divisjonen har samlet spesialkompetanse innenfor 
slanger, teknisk rådgivning, problemløsninger, 
hydraulikk og spesialproduksjon av kundetilpassede 
ferdigprodukter som stålslanger, kompensatorer, subsea 
distribusjonsløsninger, hydrauliske kraftsentraler og 
hydraulisk opererte spesialprodukter som slangetromler 
etc.

Handelsavtalen mellom MEF (Maskinentreprenørenes 
Forbund) og TESS ble første gang etablert i 1987. 
Siden den gang har MEF-medlemmene hatt tilgang til 
et komplett utvalg kvalitetsprodukter til drift, vedlikehold 
og HMS. Gjennom disse årene har avtalen styrket sin 
posisjon. I 2008 benyttet over 1400 MEF-medlemmer 
avtalen som gir gode betingelser og døgnkontinuerlig 
service i det landsdekkende nettverket til TESS.  
TESS deltar dessuten på MEF-arrangementer rundt 
omkring i hele landet: Anleggsdagene, Avfallsdagene, 
Vei og Anlegg, Loendagene, diverse bransjedager og 
lokale MEF-møter. TESS er en av MEFs sju sentrale 
handelsavtalepartnere og avtalen gjelder over hele 
landet for hele medlemsmassen.
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Slanger
TESS er Norges største slangeleverandør og tilbyr 
alle typer slanger for alle formål. Vi lagerfører alt innen 
slangefittings, slangetromler og annet slangetilbehør. 
En rekke av våre slangetyper er etterspurt blant maskin-
entreprenører og i anleggsbransjen generelt. Vi har 
fått stor markedsaksept for våre ekstremslanger innen 
høytrykk, med egenskaper tilpasset moderne krav i 
markedet:

Vi er stolte av å tilby vårt egenutviklede slangekontroll-
system. Full kontroll på slangene bidrar til å forebygge 
driftsstans, redusere nedetid ved slangebytte, forenkle 
innkjøp og rydde opp i slangedokumentasjonen. 

HMS-aspektet ved systemet er vesentlig med tanke på 
den store ulykkesfare som ligger i nedslitte høytrykk-
slanger. TESS har utviklet et komplett webbasert 
system for service og forebyggende vedlikehold. 
Slanger og tilhørende utstyr merkes og registreres i 
kundens egen database hos TESS. 

Hvert registrert objekt har eget ID-nummer. 
Dokumentasjonen omfatter type, kvalitet, plassering, 
sertifikater, historie og annen nødvendig informasjon. 
Systemet administrerer serviceporteføljen og varsler 
avtalte serviceintervaller. Slangekontrollsystemet er 
tilgjengelig for kunden via internett, etter nærmere 
avtale med TESS. 

TESS Hose 
Management

Mobilservice
Utrykning etter påkalling, hele døgnet, hele uken. 
TESS Mobilservice er verksted og delelager på hjul, og 
representerer vårt viktigste beredskapstilbud. 
Mobilservice bemannes av erfarne servicekonsulenter 
som også utfører forebyggende vedlikehold. Bilene 
inneholder slangepresse, kappemaskin, rørbøyer,
kompressor, elektrisk aggregat og annet nødvendig 
verktøy. TESS er sertifisert som sakkyndig virksomhet 
innen kontroll av arbeidsutstyr og anleggsmaskiner.

l Masterslange er en ekstremt slitesterk og robust 
    hydraulikkslange, spesielt utviklet for de tøffeste 
    applikasjoner. Denne slangen overgår alle standarder 
    hva angår utvendig slitasje, vær,- UV,- temperatur,- og 
    ozonbestandighet. Spesiellt egnet for anleggsmaskiner 
    og andre installasjoner som er utsatt for mekanisk slitasje.

l Friksjonsslange er vår beste slange mot utvendig 
    slitasje. Utvendig slitasje er den vanligste årsaken til         
    slangebrudd, og slangebeskyttelse har vært en kostbar 
    og krevende måte å løse dette problemet på. Denne 
    slangen trenger ingen tilleggsbeskyttelse. Godt egnet 
    for fjellborerigger og anleggsmaskiner.

l Evighetsslange kombinerer det beste innen hydraulikk- 
    slanger. 30-50% bedre bøyeradius og 20-40% høyere 
    arbeidstrykk enn det standarden krever( EN 857-2SC).  
    Evighetsslangen har mange anvendelsesområder, men 
    er spesielt god i trange og krevende applikasjoner.

l Termoslange er markedets beste slange for høye og 
     lave temperaturer. I tillegg holder den seg ”fersk” selv 
     etter flere års bruk i alt slags vær, UV, ozon og saltpåslag.

l Maxislange er slangen for store dimensjoner og høyt      
    trykk.Kombinert med XL fittings er dette en slange utviklet  
    for de heftigste operasjoner.

l Flexislange er en ekstremt fleksibel slange spesielt godt  
    egnet for trange installasjoner. Det er foretatt omfattende  
    maskintester med denne slangen, og den er vårt beste  
    alternativ til bruk på pigghammere.
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TESS-packer for tunnelinjeksjon

TESS-packer leveres også etter 
kundens egen målspesifikasjon.

Etter lang tids utvikling og testing er våre nye 
injeksjonsprodukter for tunnelentreprenører klare 
for markedet. 

I forbindelse med utdriving av tunneler og fjellhaller 
oppstår gjerne sprekkdannelser i fjellet. Sprekkene 
vil lede vann ned i tunnelen. For å unngå vann-
lekkasjer fra bergmassene må disse tettes ved hjelp 
av betonginjeksjon. Med TESS-packer er det mulig 
å injisere alle typer sementstoffer raskt og sikkert.  

l Vi presenterer markedets nyeste injeksjonsutstyr, 
    der HMS og effektivitet er tatt på alvor.  Med et 
    forbedret låsesystem reduseres faren for å skade 
    låseringene. Dette bidrar til å heve sikkerhetsnivået  
    under arbeidet. 

l Produktserien lanserer vi i samarbeid med det 
    tyske selskapet Desoi, som har produsert injeksjons-
    utstyr for nært beslektede markedssegmenter i 
    over 30 år. 

l Sammen har vi utviklet en ny generasjon packere, 
    nemlig TESS-packer, med eller uten mekanisk  
    sikring.



ENTREPRENØR

Slanger - Injeksjon - Tjenester                                                                                    www.tess.no    Gratis grønt nr: 800 83 777

PSF

TESS-packer for tunnelinjeksjon
l  TESS-packer med mekanisk sikring er enestående   
     i markedet og tåler trykk på inntil 150 BAR. 
     Packeren leveres med diameter f.o.m. 45 t.o.m. 63 
     millimeter. Standard lengde er 260 millimeter.

TESS-packer MS

l  TESS-packer standard tåler trykk på inntil 100 BAR,  
     og leveres med diameter f.o.m. 45 t.o.m. 63 milli-
     meter. Standard lengde er 215 millimeter.

l  Injeksjonsstaver for TESS-packer leveres i lengder  
     spesifisert av kunde. Standard lengder fra 1 til 
     6 meter. 

TESS-packer Standard

Injeksjonsstaver
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Med ConTESS blir kaos satt i system. Dette er en con-
tainerbasert forsyningstjeneste utplassert på bygge- og 
anleggsplasser. ConTESS kan enten være et komplett 
slangeverksted eller en forsyningsstasjon for HMS og 
kundespesifiserte drift- og vedlikeholdsprodukter. TESS 
tar ansvaret for etterfylling og sørger for at kunden har 
de varene som er nødvendig til en hver tid.  

Innholdet i ConTESS vil alltid skreddersys etter kundens 
ønske og kan også bemannes fra TESS dersom det er 
ønskelig. 

ConTESS

HMS
Kravene til helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggs-
bransjen er blitt strengere og strengere. 

TESS er en erfaren og profesjonell leverandør innen
arbeidsbekledning og fottøy. Som totalleverandør 
leverer vi klær som tilfredsstiller alle aktuelle standarder 
og krav til ID-merking, ferdig profilert etter kundens 
ønske. Leveransene omfatter også alle typer personlig 
verneutstyr og førstehjelpsutstyr. TESS tilbyr dessuten 
service og kontroll på fallsikringsutstyr.

l 20” container innredet ferdig med komplett     
   slangeverksted og boksreoler.

l 40” container innredet ferdig med kontor, hentehylle, 
    og varelager med både pallereol og hyllereol.

Konby kan utvides med flere containere etter behov.

Konby
Videreføring av ConTESS. Konby er et bemannet 
servicekonsept inkludert Godkjent Slangeverksted og 
forsyningsløsning for drifts- og vedlikeholdsprodukter. 
Bemanningen er tilknyttet nærmeste TESS  
Servicesenter som sørger for effektiv forsyning av alt 
anlegget trenger til drift og vedlikehold.   

Konby består av: PallereolHyllereolKontorHentehylleSlangestativSlangepresse med arbeidsbenkBoksreolBoksreolBoksreolKapp med målerenneVaremottak
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TESS er Norges største leverandør av sveisemaskiner 
og sveiserekvisita. Våre servicesentre fører de mest 
kjente merker i bransjen (Esab, Kemppi m. fl.), og tilbyr
dessuten kalibrering, service og reparasjon.  

Vi fører alt av gassveise- og skjæreutstyr.  X11 og X21 
brennere er en del av denne porteføljen. TESS leverer 
dessuten bensin- eller dieseldrevne sveiseaggregater, 
som også kan brukes som strømaggregater. 

Vårt sortiment inkluderer alle typer sveiserekvisita, 
tilsatsmaterialer, relatert HMS-materiell og avsugs- 
produkter. Vi fører også et bredt utvalg av propan-
varmeutstyr.  

Sveis

ATV og UTV

Verktøy og 
rekvisita
Vi leverer mange tusen forskjellige artikler innen drift- 
og vedlikeholdsprodukter (DVHP). Det være seg hånd-
verktøy, elektroverktøy, håndredskaper, kompressorer, 
kraftaggregater, løfte- og lasteprodukter, festemateriell, 
festemidler, elektromateriell, lykter, startbatterier, smøre-
midler, smøreutstyr, kulelagre, transmisjonsprodukter, 
stiger, stillaser, oppbevaringskasser og alt innen vanlig 
forbruksmateriell til drift og vedlikehold.  

Vi leverer også et bredt sortiment av elektriske, bensin-
drevne og dieseldrevne høytrykksvaskere samt bygg-    
tørkere, industristøvsugere og gulvfeiemaskiner. Våre 
servicesentre sørger for reservedeler, service og 
reparasjon.

Yamaha Rhino UTV er et terrenggående kjøretøy 
med veltebøyle, to seter med trepunkts belter og 
rattstyring. Svært lettkjørt, og meget velegnet for bl.a 
befaringsoppdrag i anlegg, med mulighet for både 
beltedrift og bruk av tilhenger. Alternativt Yamaha 
arbeids-ATV (ett sete, sykkelstyre), med mulighet 
for beltedrift. UTV og ATV med belter gir ekstremt 
lavt marktrykk, og har suveren fremkommelighet  
sammenliknet med hjuldrift. 

TESS leverer standard tilhengere i ulike varianter, 
eller kundetilpassede hengere. Spesialløsninger kan 
skreddersys for kunde. 
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Servicesentre i Norge
Østlandet  tlf 0TESS
Vestlandet  tlf 800 84 333 *
Rogaland  tlf 800 83 222 *

* Gratis grønt nummer

www.tess.no
tess@tess.no

Brasil, Macaé: 
TESS Macaé 
Tlf. +55 22 2757 6200
vendas.mc@tess.no

Skottland, Aberdeen: 
TESS Aberdeen Ltd.
Tlf. +44 1224 594 050
sales@tess-aberdeen.co.uk
 

Danmark, Esbjerg: 
TESS Esbjerg ApS
Tlf. +45 754 57 851
info@tess.eu

USA, Houston:
TESS Houston
Tlf. +1 281 331 1600
tess@tess-international.com

International

Brasil, Rio : 
TESS Rio
Tlf. +55 21 2621 1177
vendas.nt@tess.no

Singapore : 
TESS Singapore
Tlf. +65 6716 9498
sales@tess-international.sg


