
Omegatess
- revolusjon  i slakteslanger 
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Anvendelse

Brukere
Innlegg
Materiale
Temperatur
Tilh. prod.
Merknader

OMEGATESS
Fleksibel slange for bruk ved slakting av fisk. Brukes for sug av blod,
innvoller og avfall gjennomsyret av fiskeolje.
Havbruk.
Innsveiset grŒ PVC spiral.
Fettsyrebestandig polyuretan.
-30 ¡C - +80 ¡C.
Slangeklemmer gr. 16.
Utv. diam. er mŒlt over spiralen. PU folie tykkelse for 1" og 1 1/4" er 0,3 mm.
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25 1 32 40 30 30 0,148 10746-025

32 1 1/4 39 30 35 30 0,198 10746-032
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Et slangeproblem i laksenæringen er løst etter at TESS har 
utviklet en lett og fleksibel sugeslange som motstår sterke 
rengjøringsmidler og fettsyre. Tradisjonelle slakteslanger i 
markedet har normalt en levetid på bare 1-5 dager. Den nyut-
viklede slangen kan brukes i månedsvis før den må byttes ut. 
Kravene til fleksibilitet, vekt og generell brukerfunksjonalitet 
har inntil nå ikke vært forenlig med lang levetid. Rengjøring-
skjemikalier og fettsyrer har vært en stor belastning for de 
slangene som tradisjonelt har vært foretrukket.

Omegatess er svaret  
I løpet av 2014 startet TESS et utviklingsarbeid for å få frem 
en slakteslange for fiskeslakterier som kunne kombinere alle 
ønskelige egenskaper. Det ble tatt i bruk et nyutviklet poly-
uretanmateriale. Resultatet ble Omegatess. Uttestingen har 
skjedd i samarbeid med lakseslakteriet Nils Williksen A/S i 
Rørvik. Testperioden viste at Omegatess var funksjonssikker i 
fire måneder før utskiftning. Kunden kaller slangen en suk-
sess. Kostnadsbesparelsen er betydelig sammenliknet med 
tidligere.

TESS er problemløser
TESS satser systematisk på havbruksnæringen og har i løpet av de siste årene introdusert flere innovative 
slange- og ledningsløsninger som svar på bransjens uttalte utfordringer og problemer.


