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Wereldleider op het gebied van
composietslangtechnologie
Dantec is wereldleider op het gebied van
composietslangtechnologie. Al meer dan 40 jaar zet
het bedrijf zijn productie en technische expertise
in om oplossingen te leveren aan een wereldwijd
distributie- en ondersteuningsnetwerk in meer
dan 50 landen. Dantec is al meer dan 15 jaar een
betrouwbare leverancier voor de Formule 1 en staat
bekend om zijn grote aanbod aan brandveilige en
duurzame composietslangen.
Onze innovatieve producten zijn geschikt voor alle
soorten specifieke toepassingen op petrochemisch,
maritiem en industrieel gebied, bijvoorbeeld
vloeistofoverslag van aardolie en chemicaliën,
cryogene slangen voor de overslag van vloeibaar gas,
fluorpolymeerslangen voor de overslag van agressieve zuren
en biobrandstoffen, dampslangen voor koolwaterstofproducten en
speciale constructieslangen.

Een traditie van excellentie
Dantec werd opgericht in 1969 en is nu de meest
innovatieve leverancier van composietslangen
ter wereld. Onze producten kregen als eerste de
ISO 9000-status en voldoen aan alle belangrijke
nationale en internationale normen en IMO-, IBC- en
IGC-codes.
In onze speciaal daarvoor gebouwde fabriek
in het noorden van Engeland vervaardigen wij
slangen volgens de strengste procedures en van
materiaal dat aan de hoogste specificaties voldoet,
om tegemoet te komen aan de vraag van onze
klanten naar de beste productprestaties. Dantec
is ervan overtuigd dat elke klant de allerbeste
slangen verdient voor zijn specifieke toepassing.
Onze producten zijn gericht op het optimaliseren
van veiligheid, gebruiksgemak, betrouwbaarheid,
duurzaamheid en prijs-kwaliteitverhouding.
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Wereldwijd
ondersteuningsnetwerk
Door de globalisering is er meer behoefte zowel aan
hoogwaardige producten als aan een betrouwbaar
ondersteuningsnetwerk dat technische ondersteuning,
slangassemblage en logistieke expertise biedt. We
hebben nu op elk continent een uitgebreid netwerk van
distributeurs, die alle beschikken over een uitgebreide
voorraad slangen en hulpstukken in alle soorten en
maten.
De meeste van deze bedrijven zijn getraind in het
assemblageproces en kunnen ter plaatse dus ook
slangen assembleren naar uw wensen. Zij worden
ondersteund vanuit onze hoofdvestiging in het
VK door zeer ervaren technisch ondersteunend
personeel, waaronder deskundigen op het gebied van
materiaaltechnologie.

Brandstofoverslag

Een uitgebreid assortiment
van zowel lichte als
zware composietslangen,
ontworpen voor
tankwagens/
brandstoftoevoer op
het voorterrein, en voor
overslag van zwaardere
goederen van schip naar
wal en aan boord op zee.

TOEPASSING
Overslag brandstof &
biobrandstoffen

TYPE SLANG
Petroleum- & olieslang
Danoil 3/7/9

MARKTSECTOREN
Petrochemisch, scheepvaart,
industrieel

Overslag
chemicaliën

TOEPASSING
Voor het Danchem
slangenassortiment wordt
gebruikgemaakt van
zeer duurzame robuuste
materialen, ontworpen
voor een goede beveiliging
tegen potentieel gevaarlijke
materialen.

Overslag van vloeibare
chemicaliën, plantaardige &
minerale oliën bij installaties

TYPE SLANG
Algemeen gebruik
chemicaliën Danchem PG,
PS, SG, SS, Danflon SG, SS,
SGA, SSA

MARKTSECTOREN

Overslag
vloeibaar gas

Ons aanbod van cryogene
slangen is speciaal
ontwikkeld om aan de
strengste internationale
operationele normen te
voldoen en is bij uitstek
geschikt bij een lage
temperatuurweerstand.

Overslag van
damp

Het assortiment
dampslangen van Dantec
heeft een Sure-lec garantie
op elektrische continuïteit
en is geschikt voor zelfs
de meest agressieve
chemische toepassingen.

FIRESAFEslang

Farmaceutisch, chemisch

Wij zijn in staat om
gespecialiseerde slangen
te produceren voor elk type
toepassing, bijvoorbeeld
voor een brandgevoelige
omgeving waarin
minstens 30 minuten
productintegriteit vereist is,
grotere/niet ondersteunde
lengtes, toepassing bij hoge
temperaturen enz.

TOEPASSING
Overslag van vloeibare
gassen zoals LPG, LNG,
kooldioxide, ammoniak of
ethyleen

TYPE SLANG
Danchem PA

MARKTSECTOREN
Scheepvaart-, weg- &
spoortankeroperaties

TOEPASSING
Dampretour van
koolwaterstofproducten

TYPE SLANG
TYPE SLANGVR, GG, SG,
SS, VR, PG, PS

MARKTSECTOREN
Scheepvaart-, weg- &
spoortankeroperaties

TOEPASSING
Specialistische
brandgevoelige toepassingen

TYPE SLANG
FIRESAFE

MARKTSECTOREN
Industrieel
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Project casestudie
Offshore STS-operaties
Fendercare Marine is een van ‘s werelds
toonaangevende leveranciers van maritieme diensten
en apparatuur. Het bedrijf benaderde Dantec voor
praktisch advies over het hanteren van slangen en
ondersteunende technieken bij de STS (van schip
naar schip)-overslag van vloeibare gassen zoals
butaan en propaan. De wijze waarop slangen worden
behandeld, opgesteld en opgeslagen kan van grote
invloed zijn op de veiligheid, betrouwbaarheid en
de levensduur. Fendercare Marine wilde graag
deskundig advies inwinnen over het optimaliseren
van de levensduur van deze producten. De algemeen
directeur van Dantec, John Laidlaw, bracht 24 uur
door aan boord van een VLGC (zeer grote gastanker)
in de Golf van Oman om toezicht te houden op
de opstelling, de daaropvolgende operatie en het
ontkoppelen van twee series Dantec cryogene
slangen.

“

Dit was een zeer waardevolle training.
We hebben veel geleerd van Dantecs
enorme ervaring met maritieme
composietslangen en de veilige wijze
waarop zij daarmee omgaan. We kijken
uit naar toekomstige innovaties die ons
proces verder kunnen verbeteren.
KAPITEIN MARZEE TARAPORE
Mooring master bij Fendercare Marine

”

Ondanks de moeilijke omstandigheden met
buitentemperaturen tot wel 47 graden, lukte het
Dantec zo’n 24 uur lang getuige te zijn van alle
onderdelen van de operatie. Tijdens deze operatie kon
Dantec een aantal praktische adviezen te geven over
het slingeren, hijsen en ondersteunen van de slangen.
Vervolgens werden er door Dantec verbeteringen in
het proces doorgevoerd en werd er een prototype
gemaakt van speciale ondersteunende apparatuur
voor de STS-toepassing. Dankzij al deze hulp werkt
Fendercare Marine nu aanzienlijk veiliger en kan men
op de lange termijn kosten besparen. Als vervolg op
het handlingsadvies adviseerde Dantec Fendercare
Marine ook over de beste praktijkmethodes voor
visuele inspectie en afwijzingscriteria voor maritieme
slangen. Deze adviezen zijn inmiddels verwerkt in
Fendercare Marine’s handboeken voor operators.

Dantec Ltd ~ Tarran Way ~ Moreton ~ Wirral ~ CH46 4TL ~ VERENIGD KONINKRIJK
Tel +44 151 678 2222 Fax +44 151 606 0188 Email sales@dantec.com Internet www.dantec.com

