
ANNONCE FOR TESS ESBJERG APS

Annoncen er produceret af JFM´s kommercielle afdeling i samarbejde med TESS Esbjerg ApS

Systematik og grundig dokumentation har 
udviklet slangeproducenten TESS fra at være 
en af � ere leverandører til at være en vital 
partner for marine og o� shore-industrien.

Det er velkendt, at ingen kæde er stærkere end 
det svageste led. Sandheden gælder i høj 

grad også i leverandørkæden og værdikæden, 
hvor en forsømmelse, besparelse eller genvej ét 
sted kan føre til et nedbrud, uheld eller produk-
tionstop et andet.
Slangeproducenten TESS har gjort det til sin 
spidskompetence og niche at sikre, at den del af 
værdikæden, TESS er ansvarlig for, i hvert fald ikke 
hopper af.
I o� shore-industrien er det en egenskab, der er 
værdsat, siger General Manager Michael Larsen:
- Når vi leverer fem meter slange til en kran på et 
o� shore-skib, så er det ikke de fem meter, der giv-
er kunden størst værdi, siger han: 
- Det er derimod vores viden om, hvor slangen 
kommer fra; hvordan den fungerer under forskel-
lige forhold, hvordan den reagerer – og vores ga-
ranti for, at tingene er i orden. Det er det, vi bliver 
valgt på, understreger General Manager Michael 
Larsen.

Garanti for at kunne arbejde
Den tilgang er tydelig i TESS’ produktionsomkost-
ninger. Det håndgribelige produkt, som kunden 
får leveret, udgør ofte blot 10 procent af omkost-
ningen, mens trykprøvning, sporbarhed, certi-
� kater og viden udgør 90 procent. TESS driver 
eksempelvis et omfattende managementsystem 
til slanger, som hjælper kunderne med at sikre sys-
tematisk vedligehold.  
- Vores fokus er skiftet fra at være leverandør af 
slanger til at være leverandør af sikkerheden for 

at kunne operere. Hvis en Drilling Manager på en 
borerig til en dagsrate på et par millioner tvinges 
til at søge havn, fordi man ikke kan arbejde på gr-
und af fejl på slangerne til kranen, så er det ikke 
ret tit, at kaptajnen kan � nde trøst i at have købt 
slangerne billigt, siger General Manager Michael 
Larsen:
- Vi sørger for, at det virker og bliver ved med at 
virke, siger han.

Tekniske produkter
Med afdelinger i Esbjerg og Frederikshavn lever-
er TESS slanger i alle dimensioner; fra de � neste 
to-millimeter slanger til enorme 20 tommer.

Kunderne kommer primært fra olie- og gasindu-
strien, hvor speci� kationerne ofte er omfattende:
- Det er en spændende industri, hvor produkterne 
er ret tekniske og ofte har meget omfattende 
kravsspeci� kationer, som skal godkendes i � ere in-
stanser. Samtidig arbejder vi med noget, som har 
potentiale til at være særdeles omkostningsfyldt, 
hvis man må stoppe produktionen, fordi det ikke 
fungerer, siger General Manager Michael Larsen:
- Det er et felt, hvor man skal være klar til at stå for 
skud, og det gør vi gerne. Vi er privilegeret med 
kunder, som køber ind i ideen og konceptet, fordi 
det er vigtigt for dem at vide, at de kan operere 
sikkert og e� ektivt, siger han.

Slanger med stamtavle
giver driftssikkerhed

General manager Michael Larsen har alle slange-
dimensioner på hylderne ved TESS i Esbjerg og
Frederikshavn, men det er viden, knowhow og 
indsigt i slangernes kvalitet og historik, der er det 
egentlige produkt.

TESS slanger er født med papir på oprindelse og 
kvalitet.

Det er sikkerhed for at kunne arbejde, som TESS leverer, når man installerer slanger med dokumentation
for kvaliteten. 
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• TESS i Danmark har 22 medarbejdere

•  Virksomheden er sammen med TESS
i Skotland en del af TESS Norge, som driver hele 
140 butikker i hjemlandet og med de danske
og skotske afdelinger dækker Nordsøen tæt

• Man har desuden � lialer i eksempelvis USA og 
Brasilien

• Rådgiverne kommer gerne til dig


