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Producent van Heavy Lifting 
HMPE Softslings
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Cooperation  
to a higher level

Het begint bij partnership   

Ervaar de kracht van eenheid

door evenwichtige ketensamen-

werking. Hierin blijven wij dicht 

bij onze ´centreline´ van technis-

che expertise. Daarmee onders-

teunen wij u van engineering en

calculatie tot load test en

service support.

Voor de hoogste kwaliteit 

Heavy lift operations eisen het

hoogste niveau van accuratie.

Nu, en in de toekomst nog

meer. Dankzij ons geavan-

ceerde productieproces zijn

onze HMPE-slings de nieuwe

standaard om aan die stijgen-

de kwaliteits- en veiligheidsei-

sen te blijven voldoen.

Getoetst aan de praktijk

Een soepel lopend hijsproces

vereist kennis vanuit ervaring.

Zowel in het voortraject als

in after sales kennen wij de

uitdagingen die zich - soms

ongevraagd - voordoen.

Ons team staat daarom voor u

klaar met adequaat respons en

daadkrachtige oplossingen.

Ons proces

De essentie van onze werkwijze is het

bundelen van krachten. Als producent van

heavy duty HMPE softslings combineren

wij onze specialistische productexpertise

met ervaringen uit de praktijk. Verweven

met dealers, resellers en eindgebruikers

werken we zij aan zij aan een 

evenwichtige ketensamenwerking. 

Zo ontstaan de sterkste partnerships.

Speciale aandacht 
voor de details van 

uw aanvraag

Extreme 
nauwkeurigheid 

van productie

Beschikbaar voor 
support en service op 

elke locatie



Synthetic fibers
Your solution for today 
to challenge the future

endurosoftslings.com

Light weight heavy duty
De kracht van Enduro Softslings gaat

verder dan de steeds grotere hijscapaciteit

van onze slings. De kracht ligt vooral in de

uiterst nauwkeurige lengtetolerantie en

de eenvoud van handling dankzij het ultra

lichte gewicht. Riggers en roustabouts

die met onze softslings gewerkt hebben

willen niet anders meer.

The power of a soft touch
Gevoelige hijsobjecten en kritische

onderdelen vragen een voorzichtige

benadering. Met onze softslings voorkomt

u beschadigingen tijdens het hijsproces. De

lak van het object of technische apparatuur

zijn veilig bij wrijving en stoten. Profiteer

van onze hijsexpertise om de uitdagingen

van de toekomst een stap voor te zijn.

Precision to the last detail
Lengtetolerantie, buigradius, 

veiligheidsfactoren. Het zijn details die 

voor het veilig en efficiënt uitvoeren van

een heavy lift hijsproject cruciaal zijn.

Met ons uitgebalanceerde 

productieproces, een strenge 

kwaliteitscontrole en de kennis en 

expertise van onze medewerkers bereiken 

wij precisie tot in elk detail.



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
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Getting started
Meer weten over de mogelijkheden en toepassingen van 

HMPE softslings? Enduro Softslings verzorgt trainingen, 

workshops en presentaties voor gedetaileerde informatie.

Voor Engineers

Gerichte technische 

productinformatie over 

het gebruik en toepassing. 

Inclusief voorbeelden en 

cases uit de praktijk.

Voor Commercie

Productie en werkwijze 

inclusief de commerciele 

voordelen voor resellers  

en inkoop. 

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

Kennis en kwaliteit gefundeerd in 
jarenlange ervaring
Sinds 1887 is Koster Industrial Textiles actief in de 

productie van hijs- en sjormateriaal. Als Oer-Hollands 

bedrijf staan kwaliteit en vakmanschap al meer dan een 

eeuw hoog in het vaandel. Enduro Softslings opereert 

als dochteronderneming vanuit dit DNA met dezelfe 

mentaliteit en gedrevenheid. Professioneel, betrouwbaar 

en betrokken tot in elk detail.


