STENSO A/S blev stiftet i 1991 under navnet B+S Scandinavia, og er et danskejet
familiefirma. Vi har igennem årerne specialiseret os inden for tætningsteknik, og vores
kompetente salgsteam har stor viden om vores produkter. Vi står altid klar til at hjælpe vores
kunder med alt fra opmåling til kompetent rådgivning.
STENSO er leverandør af tætninger og tekniske løsninger inden for hydraulik, maskinindustri,
samt medicin- og fødevareindustrien, hvor FDA godkendelse er et must. Vores samarbejde
med søster- og produktionsselskabet Accofluor A/S, giver os flere muligheder og styrkede
kompetencer som samarbejdspartner - globalt.
Gennem et samarbejde med STENSO opnås mange fordele:
- Vejledning og rådgivning i tilfælde, hvor der opstår opgaver/udfordringer i
forbindelse med anvendelsen af tætninger.
- Standardprogram med tætninger til såvel høj- som lavteknologi.
- Lagerføring efter aftale.
- Hurtig levering (med udgangspunkt i Danmark).
- Fremstilling af specialtætninger efter opgave.
- Kvalitet i alle aspekter.
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Olietætninger
STENSO fører et omfattende lager af olietætninger til
industrien.
Vores sortiment spænder fra NBR til FKM og silikone.
De leveres desuden med rustfri fjeder, hvis dette
ønskes. Ud over standard typerne kan vi også levere
splittede lærredsforstærkede olietætninger, der
primært bruges til service i bl.a. vindmølleindustrien.
Løse rustfrie fjedre lagerføres i gængse dimensioner.

O-ringe, X-ringe og FEP seals
STENSO har et stort sortiment af O-ringe, X-ringe og
FEP seals i både metriske- og tommemål.
Vi lagerfører følgende compounds:
NBR, FKM (viton), FFKM, EPDM, neopren, silikone,
HNBR og PTFE.
Disse kan produceres i specielle størrelser, forskellige
gummi kvaliteter og hårdheder efter kundens ønsker
og behov samt med de diverse godkendelser såsom
FDA, EU 1935 og KTW osv.

EVCOT komposit
Vores kompositprogram EVCOT spænder vidt. Vi
leverer materialer i en kvalitet der tilgodeser ethvert
behov. Udover standard føringer til hydraulikcylindre
kan vi levere kundespecifikke emner efter tegning og
ønsker i netop den EVCOT version, der er bedst
egnet til opgaven. Ønskes det, leverer vi halvfabrikata,
til videre forarbejdning hos kunden.
Anvendelses mulighederne er utallige, rekvirer vores
specialbrochure EVCOT og bliv inspireret.

Fødevaregodkendte tætninger
STENSO har et bredt sortiment inden for
fødevaregodkendte tætninger til bl.a. pharma,
medicinal, industri og fødevareproduktion.
PTFE tætninger, O-ringe, fladpakninger, clamps og
oppustelige tætninger er blandt de typer, som vi kan
levere med relevant dokumentation,
fødevaregodkendelse og sporbarhed.
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Oppustelige tætninger
STENSO er leveringsdygtig i oppustelige tætninger,
som fås i mange forskellige profiler og
gummikvaliteter med og uden fødevaregodkendelse.
De kan leveres med hjørner, der enten er runde eller
90°. Ventilen vulkaniseres på og den kan leveres i
standarddesign eller efter kundens ønske.
Dette er kundespecifikke varer, som laves efter
kundens behov og ønsker.
Oppustelige tætninger er meget anvendelige til bl.a.
sterilrum, laboratorier, døre og låger der skal åbne
og lukke flere gange om dagen.

Specialbrochure om de oppustelige tætninger kan
rekvireres hos STENSO.

Glidelejer
STENSO importerer bøsninger fra Østen og Europa.
Fra lageret i Birkerød sendes dagligt kvalitetslejer ud
til kunderne.
Udvalget af typer er stort, de mest solgte er
stålbøsninger, hvor der er indlæg af enten POM eller
PTFE, men da vores kunders behov er vidt forskellige,
lagerfører vi også kvaliteter som bronze (enten massiv
eller splittet) og rustfri stål. Emner i bronze eller
special bøsninger fremstilles og hjemtages efter
kundens ønske.

Hydraulik
Et af vores kerneområder er pakninger til alle
former for hydrauliske applikationer.
Vi er allerede fra designfasen involveret i det
korrekte valg af tætningstype ud fra kundens
kriterier og ønsker.
Ingen ordre er for lille, således leverer vi både til
reparation og til serieproduktion. Vi kan fremstille
pakningssæt efter ønske, og label med eget logo
kan påsættes.
Af standard pakningskvaliteter kan nævnes;
gummilærred, polyurethane, NBR og viton gummi
samt PTFE, fremstillet i Danmark af vores
søsterselskab Accofluor.
Alt lagerføres naturligvis i gængse dimensioner
både til stang og stempel.
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PTFE
STENSO er sammen med søster- og produktionsselskabet
Accofluor yderst konkurrencedygtige på tætninger / specialemner i
PTFE.
Vi udvikler, i samarbejde med kunden, specifikke løsninger tilpasset
den enkelte opgave. Det kan dreje sig om et nyt design, eller en helt
ny materialesammensætning som tilgodeser de behov, der måtte
opstå.
PTFE bruges, hvor der ønskes lav friktion, lang levetid og hvor
temperaturerne er ekstreme. Emnerne er maskinelt bearbejdet på
egne CNC maskiner, og derfor er der stort set ingen begrænsninger
på dimensionering og udformning.
Vi leverer både store og små serier, og STENSO har de fleste
standard dimensioner på lager.
Er der et behov for emner i PTFE eller lignende så kontakt os! Vores
mangeårige erfaring guider kunden fra de første prøver til test og
frem til levering af slutproduktet.
PTFE materialer med FDA-godkendelse:
1024 modificeret PTFE (turkis) - FDA
7720 PEHUD – FDA
2424 PTFE + 10 % Kulfiber – FDA
ATXC 33 med smøremiddel - FDA
”PTFE – Made in Denmark”

Vi er også din partner, når det drejer sig om..
Pakninger og pakningsmaterialer i standard og specialmål.
Vi samarbejder med førende fabrikker over hele kloden og kan tilbyde
kvalitetsprodukter blandt andet inden for:

-

Flettede pakninger i mange varianter.
Spiral wound gaskets til flangesamlinger.
Fladpakninger efter jeres egen tegning, leveret hurtigt fra fabrik.
Filtre i stål.
Kobberskiver, også på specialmål.
Slanger i PTFE.
Bolttætninger (bonded seals), metrisk- og tommemål.
Støbte emner i alle gummikvaliteter.
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