HOSE MANAGEMENT
‘Over meer dan twintig jaar ervaring en expertise in effectief
slangenbeheer’
LTT werd opgericht in 1999 als
specialist in industriële slangen en
fenders voor de scheepvaart en
industrie. Het bedrijf is in twintig jaar
uitgegroeid tot een allround
leverancier van scheepvaartapparatuur.
Naast de verhuur van
scheepvaartapparatuur is Liquid
Transfer Technology afgelopen jaren
ook bezig geweest met het uitbreiden
van onze diensten. Zo zijn wij ons
bewust geworden van het belang van
effectief hose management .

Hose management
Naast dat wij er altijd voor zorgen dat onze eigen slangen altijd schadevrij, gereinigd, getest,
gecertificeerd en op voorraad zijn kunnen wij voor u ook nog altijd wat betekenen in de vorm van hose
management.
Onze hose management zorgt ervoor dat uw operatie soepel blijft verlopen, veiligheids- of
milieuproblemen niet aan de orde komen en de productiviteit hoog blijft. Onder hose management
kunnen wij verschillende diensten zoals het testen, schoonmaken en certificeren van uw slangen
verstaan. Ons proces zal per dienst worden uitgelegd.

Hose cleaning
Jarenlang waren er geen speciale reinigingslocaties
beschikbaar voor het reinigen van onze slangen en was het
moeilijk om aan onze eigen reinigingsnormen te voldoen.
Door een speciaal gebouwde slangenreinigingsinstallatie is
hier verandering in gekomen. Met deze
slangenreinigingsinstallatie kunnen wij zowel ons eigen als uw
(chemisch) vuil verwijderen. Deze slangenreinigingsinstallatie
is in samenwerking met verschillende milieu advies bureaus
gebouwd, waardoor wij uw vuil door middel van chemicaliën
en oplosmiddelen die (bijna) 100% oplosbaar, biologisch
afbreekbaar en recyclebaar zijn op een betrouwbare en
effectieve manier kunnen verwijderen.

Hose testing & Hose certification
Zoals in verschillende wetgevingen vermeld, dienen slangen veilig te zijn zodat deze geen schade
kunnen toe brengen. Om die reden test LTT elk jaar zelf haar slangen, maar kan dit ook voor u doen!
Door middel van onder meer een drukproef en inspectie zorgen wij ervoor dat uw slangen het komende
jaar getest en gecertificeerd zijn. Het testen en keuren doen wij via de NEN normen, wat een richtlijn is
voor de juiste controle, inspectie en keuring van industriële slangassemblages in de gebruiksfase.
Vervolgens geven wij het certificaat af wat betekent dat de slangen voor een jaar weer goed zijn voor
gebruik.

Onze werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•

Reinigen slangen;
Inspecteren, testen, (her)certificeren;
Visuele inspectie;
Hydrostatisch aftesten;
Registratie elektrische geleiding;
Meting van lengte veranderingen;
On-site reparatie van slangen.

Uw voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op uw locatie of ons terrein;
Ter plekke ziet u of de slangen in goede
staat zijn;
24/7 beschikbaar-en bereikbaarheid;
Certificering slangen volgens NEN norm;
Geen transportkosten bij testen op locatie;
Direct advies bij schade;
Mogelijkheid tot reparatie bij schade;
Directe vervanging beschikbaar bij niet
repareerbare schades;
Al uw slangen overzichtelijk in ons systeem.

Informatie
Mocht u vragen hebben of contact met ons willen
opnemen kan dat! Onze medewerkers staan graag
klaar om uw vragen te beantwoorden.

Contact
LTT Holland
Dintelweg 89
3198 LB Europoort Nederland
+31 (0)181 261 407
info@lttholland.com
www.lttholland.com

