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Nå er det høyt trykk hos TESS!
TESS har gjennom flere tiår opparbeidet solid erfaring med alle bransjer/industrier som er brukere av slanger 
og ledningstekniske produkter. Gjennom flere tiår har TESS tatt frem et unikt og bredt produktsortiment 
som er tilpasset våre kunders behov. TESS er en totalleverandør 
som forsyner alle typer virksomheter med alt den trenger fra vårt 
fagtekniske produkt- og tjenesteområde for å holde hjulene i gang. 
TESS er alltid innstilt på å bidra til oppetid.

TESS har bransjeledende  
sortiment på:
4 slanger

4 slangetilbehør/armatur

4 høytrykksrør, syrefast og stål

4 rørdeler, rørsystemer og snittringsarmatur

4 flenser og andre høytrykkskomponenter

Det er ikke uten grunn vi liker å kalle oss  
”din komplette leverandør”!

TESS as er kvalitetssikret og oppfyller kravene i henhold 
til ISO 9001:2008/NS-EN ISO 3834-2:2006. Alle virksom-
heter i TESS arbeider etter denne standarden. TESS as 
er miljøsertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2004, 
og i tillegg er HMS basert styringssystemet iht. OHSAS 
18001:2008. 

Det er etablert egne rutiner i forhold til kildesortering av 
avfall. Kontinuerlige forbedringer, godt lederskap og kun-
detilfredshet, er blant flere kvalitetskriterier TESS har i fokus. 
Alle våre kunder skal få leveranser i henhold til behov, spesi-
fikasjoner og forventninger.

Helt siden etableringen i 1968 har TESS vært 
en fagspesialist på slanger, ledningskompo-
nenter og tilhørende tjenester. TESS tilbyr 
et komplett spekter innen både lavtrykk og 
høytrykk. Vår filosofi er at vi skal være den 
ledende leverandøren – uansett behov. Som 
stor leverandørbedrift i ledningsteknikk har 
vi også valgt å satse på høytrykkrør med 
tilhørende armatur. Våre konsulenter har 
lang erfaring med å sette sammen tekniske 
løsninger til glede for våre kunder. 

TESS er en helnorsk og landsdekkende 
handels- og tjenestebedrift. Kjernevirksom-
heten er slanger og et meget stort spekter 
med drift- og vedlikeholdsprodukter for 
profesjonelle brukere. Vi betjener norsk 
industri, anleggsentreprenører og tjen-
esteytende næringer. I tillegg kommer 
offentlig sektor.

TESS har over 110 servicesentre 
spredt over alle landsdeler. 
Servicesentrene har god-
kjente slangeverksteder og 
fagfolk med kompetanse 
som er tilpasset de 
lokale markeder. 
Hovedkontoret 
utenfor Dram-
men koordiner-
er den totale 
virksomheten. 
Ved hoved-
kontoret finnes 
også våre 
spesialverk-
steder for større 
slangeserier, 
tekniske spes-
ialløsninger og 
subsea. 

Kvalitet og HMS 

Slanger og rør over hele 
landet

Som den første leverandørbedrift i bransjen imple-
menterte TESS et kvalitetssystem i 1994. System-
et revideres hvert år. TESS tar også initiativer til å 
fremme løsninger som gjør det lettere for kunden 
å møte offentlige krav, lover og regler med blant 
annet tjenestekonsepter som forebygger person-
skader, forurensning og driftsstans. TESS Hose 
Management er et IT- og nettbasert forebyggende 
vedlikeholdskonsept som brukes av stadig flere 
kunder.

Produkter og  
tjenester
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TESS Slanger og slangearmatur
TESS leverer kvalitetsslanger. Som landets ledende slangeleverandør har TESS et produktsortiment tilpas-
set alle formål. Fra Nord-Europas største slangelager leverer vi slanger med forskjellige egenskaper som 
tåler alle trykklasser, medier og temperaturer. Slanger fra TESS er konstruert for å møte eller overgå de 
gjeldende nasjonale og internasjonale kvalitetsstandarder. 

Selv vår enkleste slangestandard ivaretar kundens sikkerhet i forhold til produkttesting og dokumentasjon. 
Vår ”Bra, bedre og best” filosofi gjør det mulig å velge hydraulikkslanger etter egne preferanser og ønsket 
prisnivå.

TESS Superflex
TESS leverer markedets kanskje beste hydraulikkslange. TESS Superflex er en spi-
ralarmert hydraulikkslange for de tøffeste og røffeste hydraulikkapplikasjoner. Høy 
trykklasse og meget god fysisk fleksibilitet gjør denne slangen til en vinner! I tillegg 
til slangens iboende egenskaper monteres den ferdig med den suverene ”one piece 
– no skive” koblingsarmatur. 

TESS Rockmaster 
Dette er den slangen TESS har solgt mest av de seneste årene, og den er etter-
traktet og etterspurt blant kunder som krever høy kvalitet. Robust yttergummi 
mot slitasje, tilgjengelig i alle aktuelle dimensjoner og trykklasser. Slangen er 
typegodkjent av DNV.

TESS kompakt 528 
2-lags kompakt hydraulikkslange i alle aktuelle dimensjoner. Selv vår enkleste 
slange ivaretar kundens sikkerhet i forhold til testing og dokumentasjon.

Best

Bedre

Bra

Alle hydraulikkslanger må ha hylser og innsatser.

Hos TESS er disse komponentene møysommelig testet i forhold til hverandre for best mulig prestasjon og 
sikkerhet. En riktig og sikker slangeinstallasjon har slange, hylser og innsatser som er tilpasset hverandre. 
Alle våre produkter er grundig testet og utviklet for lengst mulig levetid.

TESS er spesialist på sikker slangeinstallasjon – og leverer kuplinger i alle gjengetyper, trykklasser, materi-
alkvaliteter og utforming.

TESS Slanger og kuplinger

THM  - TESS Hose Management
l	 Tilpasset Energy Institutes Guidelines for the  
 management of flexible hose asseblies og Petro-  
 leumstilsynets styringsregel for olje- og gass-  
 industrien

l	 Spesialtilpassede løsninger for olje og gass, havbruk, 
     entreprenører og offentlig forvaltning.

l	 Forenklet kommunikasjon i forbindelse med slange  
 bytte og andre spørsmål.

l	 Systematisert service og vedlikehold av    
 slanger og relatert utstyr. 

l	 Database med komplett dokumentasjon, herunder   
 generiske data og historikk på slangeparken.   
 Kunde og TESS har full tilgang til all dokumentasjon.  
 All informasjon er lett tilgjengelig via Internett. 

l	 ID merking av alle slanger med strekkode og Radio  
 Frequency Identification (RFID) som er tilpasset røffe  
 industrielle forhold. 

l	 Hver enkelt slange er registrert med unikt   
 ID-nummer. 
 
l	 Sporbarhet: Lokalisering, posisjon, tekniske   
 data, varenummer, sertifikater, servicehistorikk   
 og andre ønskede detaljer som f.eks tegninger  
 – legges inn i systemet.

l	 Utvikling av vedlikeholdsprosesser.

l	 Utdanning med sertifisering av personell.
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Noen eksempler:

LU-VA 
4 ”Soft wall” slange for luft, vann og sement
4 Dimensjoner fra ½” - 8”
4 Temperatur fra -40°C - +70°C
4 Arbeidstrykk 10 bar

GULLUFT/GULLSLANGE
4 «Soft wall» slange for luft
4 Dimensjoner fra ¼” til 4”
4 Temperatur fra -40°C - + 70°C
4 Arbeidstrykk 17 bar opptil 1”, 15 bar fra 1.1/4” - 4”

ALIFLEX
4 Suge- og trykkslange for melk i meierier og flytende  
 næringsmidler
4 Dimensjoner fra 1” - 3”
4 Temperatur fra -30°C - +110°
4 Arbeidstrykk 10 bar

CHEFLEX
4 Kjemikalieslange
4 Dimensjoner fra 1/4” - 3”
4 Temperatur fra -40°C - +100°C
4 Arbeidstrykk 10 bar

TESSOIL
4 Diesel og smøreoljer på mineraloljebasis
4 Dimensjoner fra 1/4” - 2”
4 Temperatur fra -30°C - +80°C
4 Arbeidstrykk 25 bar opptil 1”, 10 bar fra 1.1/4”-2”

BUNKERFLEX ST
4 Slange for bunkring av bensin, olje og kjemikalier
4 Dimensjoner fra 1” - 8”
4 Temperatur fra -30°C - +90°C
4 Arbeidstrykk 20 bar, 17 bar i 8”

Industrislanger / lavtrykk
TESS tilbyr et bredt utvalg av industrislanger med tilhørende kuplinger i følgende kategorier:

4	Luft    4	Næringsmiddel
4	Vann   4	Sug og avløp
4	Ventilasjon  4	Kjemikalier
4	Sveis og gass 4	Bunkring og olje
4	Damp  4	Spesial

Det finnes mange tilhørende produkter til industrislanger, her kommer et lite utvalg av hva TESS kan tilby.

Slangetromler og spyleutstyr
Slangetromler leveres både med og uten slange for forskjellig dimensjoner, lengder og trykkområder.  
I tillegg leveres forskjellige materialkvaliteter. TESS har et bredt sortiment av spyleutstyr for både høytrykk og 
lavtrykk applikasjoner.

DDC/Tankvognkupling, bruddkuplinger 
og svivler
4 Dryppfri og selvtettende hurtigkuplinger for kjemikalier og petroleumsprodukter
4 Kuplinger og pakninger kan leveres i forskjellige materialer for å motstå de fleste kjemikalier
4 Kuplingene kan leveres med selektivanordning
4 Arbeidstrykk opptil 25 bar
4 Dimensjoner fra 3/4”-6”

Unioner
TESS tilbyr et bredt sortiment av Hammerlug unioner, i størrelser fra 1” til 12” med arbeidstrykk opp til  
20.000 psi/1380 bar. Unionene er tilgjengelig med gjenger og sveisetilslutninger
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TESS Snittringsarmatur DIN 2353/8431-1  
– Cutting Edge Technology!
 
TESS leverer den nyeste teknologien innen snittring-
sarmatur som gir en optimal funksjonalitet til å møte 
dagens krav til brukervennlighet og sikkerhet.

4	TESS snittringsarmatur og rørsystemer er ba-  
 sert på en type Zink-Nikkel legering, en legering  
 som har glimrende egenskaper mot rust. Salt-

TESS rørsystemer og armatur
TESS er både importør og leverandør av hydraulikkrør med et sortiment av tilhørende armatur.  
TESS opptrer derfor som totalleverandør av hensyn til at det er vanlig å kombinere slanger og rør i en og 
samme ledningslinje.

TESS Hydraulikkrør
TESS har fordelaktige sentralavtaler med anerkjente produsenter av stålrør og syrefaste rør. Det gjør TESS 
både leverings- og konkurransedyktig.

4	Stålrør i henhold til EN 10305, kvalitet E235/E355
 Standard dimensjoner fra 6-42 millimeter

4	Syrefaste rør i henhold til A269/A213, kvalitet A 316L.
 Standard dimensjoner fra 6-42 millimeter

4	Sertifisering: 3.1. B i henhold til EN 10204

spraytest viser at vanlig zink tåler 180 timer før 
rødrust oppstår, mens TESS' Zink-Nikkel legering 
tåler 1000 timer før synlig rødrust oppstår. Dette 
er en legering for fremtiden, og gir våre kunder 
førsteklasses rørarmatur!

Saltspray test etter 1000 timer

Enkel  
transportering  
med hjul

Enkelt bytte 
av verktøy

Sikker brukEnkle  
funksjonsknapper

Enkel montering med stopp-plate 
ingen kon som skal “treffes”

Oppbevaring av 
bakker, verktøy og 
display

Enkel  
og god  
design

TESS instrumenteringsarmatur  
(Twin Ferrule Fittings)
4	Bredt sortiment av instrumenterings- 
    armatur
4	Til instrumentering og prosessindustri
4	Syrefaste, lekkasjefrie rørfittings
4	Ombyttbart med andre kjente  
    systemer

TESS snittringsarmatur, komplett kvalitet.

Fakta og ytelser:
4	Produsert iht. ISO 8434-1 (DIN 2353)
4	Tilgjengelig i 6-42 mm
4	Overlegen overflatebehandling mot korrosjon. 
4	Saltspray testet i 1000 timer under bruk
4	Høye trykklasser, lett serie opp til 500 bar, sterk  
 serie opp til 800 bar, sikkerhets faktor 4:1
4	Tilgjengelig i karbon stål og syrefast stål (A316L/ 
 A316Ti)
4	DKO utførelse leveres standard med O-ring i viton  
 (FPM/FKM)

Bra: 
4	VOSSRing, snittring med forbedret design for   
 optimal sikkerhet overfor lekkasje og maksimale  
 trykk-belastninger
4	VOSSRing formonterings verktøy utviklet spesielt  
 for VOSSRing for optimal montering med en leve- 
 tid opptil 20 ganger lengre enn universalt verktøy
4	VOSSRing montert i kombinasjon med VOSS- 
 Ring verktøy forhindrer overtrekk ved montering  
 og reduserer tiltrekningskraften ved sluttmontering  
 fra 90⁰ til 30⁰
4	VOSSRing er også kompatibel med universalt  
 formonteringsverktøy iht. ISO/DIN standard. Egnet  
 til bruk på både karbon- og syrefast stål

Bedre:
4	ES-4, snittring med myktetning i viton (FPM/FKM) 
4	Meget pålitelig montering som forhindrer overtrekk  
 av snittring pga. block stop teknologi
4	Myktetning er plassert i "lukket kammer" som   
 forhindrer att tetning kommer i klem mellom   
 snittring og kropp

TESS snittringsarmatur, en komplett serie med kvalitetsprodukter tilpasset de fleste hydrauliske  
applikasjoner.

Best:
4	VOSSForm, presist og sikkert rør formonterings  
 system for høy pålitelighet og absolutt lekkasjefritt
4	Eneste løsning i sitt slag med integrert klemring i  
 mutter som absorberer dynamiske belastninger
4	Sikker rørforming pga. integrert stopp-plate som  
 forhindrer feil innføring av rør

VOSSForm maskin, forbedret ergonomi og  
brukervennlighet.
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Verkstedkapasitet:
4	Tilgang til Nord-Europas største slangelager og hele TESS  
 lagerførte produktsortiment
4	DNV GL-godkjente slangemontører for høytrykk og   
 lavtrykk
4	Kappeautomat for serieproduksjon i dim. ¼” til 1”  
 (hydraulikk)
4	Laser merkemaskin
4	Slangepressing fra 3/16” til 8”
4	3 stasjoner for trykktesting 0-4000 bar
4	Alle monterte og ferdigstilte enheter blir registrert i TESS  
 Soft (en del av TESS Hose Management) og ID-merket
4	Dokumentasjon på alle nivåer
4	Trygg emballering og klargjøring for utskipning

Serieproduksjon/monterte enheter
Ved hovedkontoret ligger vårt slangeverksted for spesialprodukter og serieproduksjon. Verkstedet støtter 
våre landsdekkende servicesentre. Dette for å håndtere serieproduksjon, store prosjekter, store dimensjoner 
og for å opprettholde enhetlig og suveren kvalitet på spesialprodukter som krever særegen erfaring og  
kompetanse i sammenstillingen. 

TESS har spesialisert seg på sveising av stålslanger, kompensatorer, rørmontasje, og ikke minst monter-
ing av spesialslanger. En viktig del av virksomheten er den omreisende sveise- og montasjetjenesten. Med 
årene har produksjonsavdelingen fått stadig flere oppdrag av ulike slag. Flere av våre fagarbeidere har  
skaffet seg meget lang erfaring innen våre spesialiteter. Her gir vi et innblikk i hva vi kan tilby i dag.

Produksjon og sveisetjenester

Stålslanger og kompensatorer
TESS stålslanger er typegodkjent av DNV-GL og er 
svært godt egnet til å transportere gass, kjemikalier, 
oljeprodukter, damp og varme medier. Stålslanger 
tåler fullt vakuum og temperaturer fra -196°C til 
+550°C.

TESS stålslanger har stor fleksibilitet og opptar 
normale vibrasjoner fra de fleste typer maskiner og 
rørinstallasjoner. TESS lagerfører dimensjoner fra 
1/4” - 8”. TESS dokumenterer også iht PED direktive 
97/23/EC, der dette er et krav.
Alle sveisere er sertifisert iht EN ISO 9606-1:2013.

Orbitalsveising

TESS orbitalsveis brukes på blant annet instrument- 
eringsrør og andre smådimensjonerte rør vi har 
kvalifiserte prosedyrer på materialkvaliteter som 316, 
duplex og inconel.

Sertifisering og kvalitetssikring 
Sveisere   
Akkreditert sertifisering  iht. NS-EN 287-1.
NDT kontroll 
Sertifisert iht. NS-EN 473/Nordtest på penetrant 
testing. TESS har ”Registration of NTO” for 
utførelse av NDT kontroll innen penetrant.

Prosedyrer 
Sveiseprosedyregodkjennelser iht. NS-EN 
ISO 15614-1/Norsok M601 for sveising 
av stålslanger og rørskjøter i syrefast-  og 
karbonstål.

Sveisekoordinator 
EWT og EWI. 

Kvalitetssikring   
Sertifisert iht. ISO 9001:2008/ 
NS-EN ISO 3834-2:2006.

TESS stålkompensatorer brukes for å oppta og nøy-
tralisere ulike bevegelser og vibrasjoner i rørgater. 
TESS stålkompensatorer leveres etter kundens 
ønsker på lengder og bevegelser. Leveres i material-
kvalitet, AISI304-316L-321 inconel 625 og incoloy. 
Andre materialkvaliteter på forespørsel.

Testing, flushing og dokumentasjon

4 Trykkprøving med vann og gass
4 Penetrant
4 Røntgenfotografering (Tett samarbeid med  
 underleverandør i nærområde)

Flushing iht NAS/ISO standard. Oppdrag som  
utføres av TESS blir levert etter kundens  
spesifikasjoner.
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Regionsenter Vest, Bergen
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Tlf.: 73 95 20 00
trondheim@tess.no

Regionsenter Drammen
Tlf.: 32 20 24 60
drammen@tess.no

Regionsenter Øst, Oslo
Tlf.: 23 14 11 10
oslo@tess.no

Regionsenter Møre, Ålesund
Tlf.: 70 17 79 00
more@tess.no Regionsenter Innlandet, Hamar

Tlf.: 62 52 09 20
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Tlf.: 32 10 99 90
honefoss@tess.no 

Regionsenter Skagerak, Tønsberg
Tlf.: 33 74 12 70
tonsberg@tess.no

Regionsenter Østfold, Ski
Tlf.: 64 85 61 30
ski@tess.no

Regionsenter Rogaland, Stavanger
Tlf.: 51 69 45 00
stavanger@tess.no

Regionsenter Nord, Tromsø
Tlf.: 77 65 30 40
tromso@tess.no
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Stjørdal
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Servicesentre

Hovedkontor tlf. 0TESS (08377)

www.tess.no
tess@tess.no

Brasil, Macaé 
TESS Macaé 
Tlf. +55 22 2757 6200
macae@tesshose.com

Skotland, Aberdeen 
TESS Aberdeen Ltd.
Tlf. +44 1224 594 050
aberdeen@tesshose.com
 

Danmark, Esbjerg 
TESS Esbjerg ApS
Tlf. +45 754 57 851
esbjerg@tesshose.com

International

Brasil, Rio 
TESS Rio
Tlf. +55 21 2621 1177
rio@tesshose.com

Singapore 
TESS Singapore
Tlf. +65 6716 9498
singapore@tesshose.com

Danmark, Frederikshavn 
TESS Frederikshavn
Tlf. +45 75 457 852
frederikshavn@tesshose.com

USA, Houston
TESS Hose Management
Tlf. +1 281 930 9191
houston@tesshose.com

Mer enn 110 steder i Norge
- Partnershop hos kundene

TESS as: Industrigata 8, 3414 Lierstranda. Postboks 1540, 3007 Drammen


