
ECOFEEDER
ANTISTATISK FÓRSLANGE MED GJENBRUKSAVTALE



Utviklet for bærekraftig sirkulær avfallsøkonomi
TESS leverer bærekraftig og berøringssikker slange for transport av fôr. ECOFEEDER er beregnet for resirkulering 
og gjenbruk, noe som gir en betydelig miljøgevinst. ECOFEEDER er tilpasset både nåtidens og fremtidens  
forventninger til ressursgjenvinning, slitestyrke, UV-bestandighet og HMS. 

• Antistatisk – Testet av SINTEF
• God Slitestyrke – Bekreftet av ledende aktører i næringen
• Utviklet for bærekraftig sirkulær avfallsøkonomi

Tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet: SINTEF har verifisert de antistatiske egens-
kapene til ECOFEEDER. Utdrag fra testrapporten: «Under normal blåsing av fór var 
det ikke mulig å måle noen økning i statisk spenning, og slangene kan betraktes som 
berøringssikre.»

Materiale: Spesial utviklet sort antistatisk PE 

Kjennetegn: Sort med 4 grønne striper. 
Merket med TESS ECOFEEDER – Antistatisk fórslange –  
PE – AS1 – dim – rørklasse – produksjonsdato – lengdeangivelse pr meter

Tilhørende produkter: 
Kuplinger: Plast reparasjonskuplinger, varenr 390002-090. Elektrosveisemuffe, varenr  390003-090 eller Norma 
Connect kuplinger, varenr 326034-90.0.

Beskrivelse: Slangen er beregnet for resirkulering og gjenbruk. Gjenbruksslangen består av 95% at det returnerte 
ECOFEEDER materialet. Dette gir sirkulær økonomi – minst 3 generasjoner bruk. Konseptet reduserer ressurser på 
avveie. Potensielt 60% mindre plastproduksjon, samtidig som det reduserer CO2 utslipp.

TESS lagerfører 90mm SDR13.6 i 500 meters lengder. Ved behov for spesial lengder opptil maks 560 meter kan 
dette bestilles etter avtale og i forbindelse med en planlagt lagerproduksjon.

ECOFEEDER

Ecofeeder - Berøringssikker fôrslange for resirkulering og gjenbruk

Ecofeeder 
tilbehør

Varenr: 390002-090
Varenr: 390001-090 Varenr: 326034-90.0 Varenr: 390003-090 Varenr: 399001

Elektrosveis muffer og sveisemaskin

Produktbeskrivelse Varenr.
PP hurtigkupling union 90mm med senterlepp 390001-090
PP hurtigkupling union 90mm reparasjonsmuffe uten senterleppe 390002-090
Normaconnect reparasjonsmuffe 90mm 326034-090.0
Elektrosveise muffe 90mm 390003-090
Elektrosveisemaskin polycode m/ scanner / koffert 399901

- Antistatisk fôrslange med gjenbruksavtale

Varenr.: 



Grønne fotavtrykk med Miljøsirkelavtale
En første-generasjon av ECOFEEDER vil kunne gjenbrukes ytterligere  
2 ganger. Her følger et eksempel på hva man kan spare miljøet ved 
reproduksjon av 5000 meter 90mm ECOFEEDER i Miljøsirkelavtale:

5000 meter = ca 10 tonn polyetylen
Dette må fremstilles med hele 20 000 kg hydrokarboner. (Olje og gass) 

I tillegg sparer man miljøet for avfallshåndtering som brenning eller  
gjenvinning til andre formål. Det unike ECOFEEDER materialet forblir 
da i havbruksnæringen så lenge som mulig i en bærekraftig sirkulær 
avfallsøkonomi.

Kontakt TESS for tilbud om samarbeid for å forbedre ditt miljøregnskap.

Ecofeeder - Berøringssikker fôrslange for resirkulering og gjenbruk

EIDE FJORDBRUK 
- valgte Ecofeeder for miljøet
- Fôrslangen er litt dyrere enn andre slanger, men for oss i Eide 
Fjordbruk er miljøhensyn viktig. Vi valgte Ecofeeder fordi den kan 
resirkuleres, det blir store mengder dersom vi skulle ha sendt 5000 
meter slange til forbrenning, sier Tomas Frotjold, driftsleder i Eide 
Fjordbruk, Fensfjorden.
Eide Fjordbruk er et oppdrettsselskap med base i Hardangerfjorden,
Fensfjorden og Osterfjorden. I Fensfjorden alene er det lagt ut 5000 
meter Ecofeeder for foring av fisk.

- Ecofeederen renses og males opp på kaia av folk fra TESS for deret-
ter å bli smeltet om til ny fôrslange. Vi sparer både miljøet og arbeidet 
med å bli kvitt slangene når de må byttes, sier Frotjold. I dag har Eide 
Fjordbruk i Fensfjorden 2. generasjons Ecofeeder, altså en slange som 
er resirkulert til ny bruk.

Ecofeeder er en berøringssikker fôrslange der det antistatiske materi-
alet og slangematerialet (polyethylene) er ekstrudert i ett stykke slik at 
slangen beholder sine antistatiske egenskaper når den males opp og 
ekstruderes på nytt. En fôrslange kan gjenbrukes i tre generasjoner og 
kan spare miljøet for ca 38 000 kilo hydrokarboner. De fem tusen me-
trene i Fensfjorden utgjør  ca 10 tonn polyetylen.

Forbruk
Hydrokarboner

TESS 
Miljøsirkelavtale

Tradisjonelle
fórslanger

1. generasjon 20 000 kg 20 000 kg
2. generasjon 1 000 kg 20 000 kg
3. generasjon 1 000 kg 20 000 kg
Totalt 3 generasjoner 22 000 kg 60 000 kg
Spart forbruk 38 000 kg



ECO Flexliner

For å spare miljøet ytterligere for mikroplast og forlenge levetiden til fôrslangene, har TESS utviklet ECOFlexliner 
og ECOLiner. Disse plasseres på utsatte slitasjeområder, og minimerer dermed mikroplastutslipp.  
ECO FLEXLINER er et spesialtilpasset rustfritt rør som passer inn i ECOFEEDER. Enden er utflenset slik at den 
passer fint inn i fôrvelgere med hylse-tilslutning. Dette gir en fin overgang og et glatt innvendig rør-parti som kan  
absorbere fôrets første anslag- og slitepunkt. Videre ut fra flåte er 
slangen nødt til å kunne bøye seg og har etter 450mm påsveiset 
ECOSHIELD rustfri stålslange i ønsket lengde for å absorbere det neste 
slitepunktet. Løsningen er et tiltak i kampen mot utslipp av mikroplast i 
havet, spesielt der slitasje er uunngåelig.

Beskrivelse Varenr.
Slitasjebeskyttelse ECO Flexliner 90mm - 1800mm 399005-1800
Slitasjebeskyttelse ECO Flexliner 90mm - 2000mm 399005-2000
Slitasjebeskyttelse ECO Flexliner 90mm - 5000mm 399005-5000

- Spesielt utviklet for å reduserer mikroplast utslipp

Analyse av fôrslanger
TESS tilbyr tilstandskontroll og fordypende analyser på 
fôrslanger. Tilstandskontrollen vil ivareta slangens drifts 
parametere og har som formål å avdekke slitasjepunkter 
samtidig som  levetiden forlenges.

– Tilstandskontrollen tilbys som en tilleggstjeneste til våre 
kunder av ECOFEEDER-slangen, forteller innovasjons- 
direktør Jan Dyre-Hansen ved TESS.

Kontrollen inneholder måling av lufthastighet, ultralyd, 
temperatur og antistatiske egenskaper. Lufthastigheten 
måles for å kunne optimalisere slangen og redusere  
slitasje. Temperaturmåling benyttes for å avdekke 
konkrete slitasjeområder i slangen via varmesøk. 
Elektrisk måleutstyr benyttes for å måle ledeevne.


