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Kapasitet
3 Tilgang til Nord-Europas største slangelager og hele TESS   
 lagerførte produktsortiment
3 DNV GL-godkjent slangeverksted for høytrykk og lavtrykk
3 Kappeautomat for serieproduksjon i dim. ¼” til 1”  
 (hydraulikk)
3 Laser merkemaskin
3 Slangepressing fra 3/16” til 10”
3 Trykktesting 0-4000 bar
3 Flushing iht NAS/ISO standard
3 Monterte og ferdigstilte enheter blir registrert i  
 TESS Soft (en del av TESS Hose Management) og ID-merket
3 Dokumentasjon og tegninger
3 Trygg emballering og klargjøring for utskipning

TESS har Norges største kapasitet på slangeproduksjon for standardslanger, spesialprodukter og serieproduksjon. 
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.
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Produksjon og sveisetjenester
TESS har spesialisert seg på sveising av stålslanger, kompensatorer, rørmontasje, og ikke minst montering 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.

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 +450°C.

TESS stålslanger har stor fleksibilitet og opptar nor-
male vibrasjoner fra de fleste typer maskiner og rørin-
stallasjoner. TESS lagerfører dimensjoner fra 1/4” - 8”. 
TESS dokumenterer også iht PED direktive 2014/68/
EU, der dette er et krav.

Orbitalsveising
TESS orbitalsveis brukes på instrumenteringsrør og 
andre smådimensjonerte rørforbindelser. Vi har  
kvalifiserte prosedyrer på materialkvaliteter som 316,  
Duplex og Inconel.

Alle sveisere er sertifisert iht EN ISO 9606-1.

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, olje og gass
4 Penetrant
4 Røntgenfotografering 

Flushing iht NAS/ISO standard. Oppdrag som utføres 
av TESS blir levert etter kundens spesifikasjoner.


