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De kracht  
van consistentie  
Eindloze high performance 
HMPE slings

Ook in de voorbereidingen en pro-

ductie profiteert u bij Enduro Softs-

lings van korte lijnen en snel schake-

len. Wij behandelen elke aanvraag 

persoonlijk en zijn continu betrokken 

bij de productie, levering en service. 

Zo borgen wij de kwaliteit van ons 

product en onze aanpak.

Ontwikkeld voor complexiteit  

en precisie

Zowel onshore als offshore komen 

complexe hijsprojecten steeds 

vaker voor. Lasten worden groter, 

zwaarder, gevoeliger en omstan-

digheden moeilijker. Met onze 

high performance HMPE slings 

heeft u het juiste gereedschap 

in handen om aan deze nieuwe 

uitdagingen te beantwoorden. 

Waar traditionele hijsmiddelen 

tekortschieten in eigenschappen 

en werkbaarheid, zijn synthetische 

stroppen een sterk alternatief. 

Lengtetolerantie op de mm

De kracht van ons productieproces 

is de nauwkeurigheid van mens en 

machine. Door constante kwaliteits-

controle van grondstoffen, processen 

en output realiseren wij een lengte-

tolerantie van onze slings die op de 

millimeter nauwkeurig is. 

Dat geeft u de zekerheid van een 

product dat altijd past volgens plan. 

Ook dat is de kracht van consistentie.

Niets is zo kostbaar als tijd. Wanneer u de 
voorbereidende handelingen tijdens het aanslaan 
en riggen kunt beperken, of zelfs voor een 
deel kunt overslaan, betekent dit een directe 
kostenbesparing. Met onze high performance 
HMPE slings wordt deze efficiencyslag een 
constante factor. Doordat er sneller gehandeld 
kan worden, met minder middelen, levert het 
voordelen op voor het totale hijsproject. Bereik 
sneller de hoogst haalbare prestatie.



endurosoftslings.com

Eigenschappen
• Capaciteit tot 3500 ton MBL
• Lengte vanaf 0,3 tot 75 m (langer op verzoek)
• Lengtetolerantie tot ±10mm (op verzoek)
• Rek tijdens gebruik ±0,5%  

(afhankelijk van veiligheidsfactor)
• Temperatuurbereik  -40°C to +60°C
• 3 opties voor bekleding

• 2,4 mm HMPE HEAVY duty
• 1,3 mm HMPE Light duty
• Polyester

• De slings worden geleverd volgens de  
machinerichtlijn 2006/42/EG

*Detail B *Detail C

WLL 
(ton)

SF
MBL 
(ton)

Kerndiameter 
(mm)

Minimale 
buigdiameter (mm)

Gewicht  
per meter (kg)

10 7 70 34 47 1,5

50 7 350 75 105 4

100 7 700 106 166 7,5

200 7 1400 150 255 13,5

300 7 2100 184 319 19

400 7 2800 212 395 25,5

500 7 3500 237 441 32

Veiliger

Precies

Lichter

Slanker

Slijtvast

Hergebruik

ØB

A

ØC

Synthetic fibers
Kies voor:
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Meer over Enduro Softslings
Meer weten over onze oplossing voor Heavy Duty Lifting 

met HMPE Softslings? 

Enduro Softslings verzorgt trainingen, workshops en 

presentaties voor gedetaileerde informatie.

Neem contact op via softslings.com 
of bel +31 (0) 229 22 00 14

Enduro Softslings BV
Schrepel 1
1648 GC De Goorn
Nederland

T +31 (0) 229 22 00 14
E info@softslings.com
W www.softslings.com

Gebundelde krachten
Enduro Softslings is uw 

betrouwbare partner voor 

kwalitatieve HMPE rondstroppen. 

Profiteer van onze ervaring 

en kennis van het heavy duty 

hijsproces en de ontwikkelingen 

die steeds hogere eisen met 

zich meebrengen. Om uw 

zekerheid zoveel mogelijk te 

onderbouwen faciliteren wij tests 

en certificeringen. Hiervoor werken 

we samen met verschillende 

gerenommeerde partijen. Zo 

verzorgen wij onafhankelijke break 

load en proof load tests. Ook in het 

gebruik van onze softslings bieden 

wij graag onze kennis en kunde 

aan in de vorm van (technische) 

trainingen en demonstraties. 

Daarnaast staan onze specialisten 

24/7 voor u klaar om ter plekke 

gebruikssporen en kleine 

beschadigingen direct te herstellen. 

Tot slot kunt u vrijblijvend gebruik 

maken van onze assistentie bij het 

selecteren van het juiste product 

aan de hand van een hijsplan of de 

specifieke on-site situatie.

Partnership

Speciaal aan toeleveranciers van 

hijsmiddelen biedt Enduro Softs-

lings toegewijd partnership. Onze 

marktbenadering is namelijk altijd 

in samenwerking met wederver-

kopers. Onafhankelijk in het belang 

van de eindgebruiker.

Uitdaging aanvaard

Heeft u een complex of afwijkend 

hijsproject? Of is er sprake van een 

repeterende hijsbeweging of speci-

fieke omgevingsfactoren? Wij gaan 

de uitdaging graag aan om de meest 

efficiënte oplossing samen te stellen.


