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Nytt år nya möjligheter!
Saltängen vill passa på och önska alla kunder, leverantörer och medarbetare ett stort
lycka till inför det nya verksamhetsåret 2018. Nedan följer några färska nyheter från
2018.

Omsättningen ökade med 35 % 2017
Saltängen har nyligen haft ett avslutningsmöte för 2017/kick off med all personal inför
2018. Facit för 2017 blev en ökning på 61 MSEK från 2016-2017, vilket motsvarar
ca 35 % (184 MSEK till 245 MSEK). Detta innebär i klartext att Saltängen ökat med
61 MSEK vilket tangerar många konkurrenters årliga omsättning. På kick off-mötet
lyfte vi också vår otroliga resa sedan starten 2010. Från att första året omsätta 38
MSEK till att 2017 omsätta 245 MSEK. På åtta år har vi sjudubblat vår omsättning.
Hur är detta möjligt? Jo, tack vare vår engagerade, k ompententa och sammansvetsade personal, som alltid ställer upp och gör livet enklare för våra kunder. Utan vår
personals goda arbete skapas inget förtroende från kunderna. Återigen, vill vi tacka all
vår personal och våra kunder för vår spännande resa så här långt.

Projekt i mångmiljonklassen
Saltängen kan redan nu rapportera en positiv för nyhet i mångmiljonersklassen. Det
är nämligen så att Saltängen fått i uppdrag att byta tuber till ett kraftvärmeverk i
mellersta Sverige. ”Vi kommer att tillverka och installera två sidoväggar och bärtuber
i överhettarstråket samt två panelväggar i tomdrag. En riktigt nyårsraket och en
kanonstart på 2018” menar Göran Jonsson, platschef för tjänsteområdet pannor.

KORT OM SALTÄNGEN:

SALTÄNGEN är en flexibel och komplett
industripartner som anlitas av ledande
energiproducenter, processindustrier och
verkstadsföretag i Sverige.
Saltängen-gruppen utgörs av Saltängens
Mekaniska Verkstad, Saltängen KRS
samt Saltängen Industri. Gruppen
tillverkar panndetaljer vid en delägd
produktionsenhet i Tjeckien.
Sammantaget erbjuder vi fyra kompletta
branscherbjudanden:
•
•
•
•

Energi & Process
Tillverkningsindustri
Anläggningsindustri
Byggnadsindustri

Tack vare stora resurser i form av
kompetent personal, hög servicenivå
och stora verkstäder, liksom en kraftfull
kombination av tillgänglighet, kvalitet och
säkerhet, bidrar vi till störningsfria och
kostnadseffektiva produktionsprocesser
hos våra kunder. Dygnet runt, året runt.

Totalrenovering av kross
Liksom våra kunder krossar berg fortsätter Saltängen att krossa barriärer. Ytterligare
en ny kund har fått nys om Saltängens snabba, kompetenta och flexibla service och
önskade därför en totalrenovering av sitt krossverk. I renoveringen ingår moment som
ny infodring, ompackning av kolvar, byte av lager och reparation av drivaxel. ”Nu får
vi verkligen visa vår kompetens. Med så många olika och komplexa moment är det
viktigt att man håller tungan rätt i munnen.” säger Robert Fransson på krosservice.
”En häftig utveckling, vi kan erbjuda allt från renovering och reparation till reservdelar.
I vår stora verkstad kan vi ta hem allt ifrån delar till hela krossverk och reparera, så
tveka inte att höra av er.” säger Kennet Lundgren på krosservice.
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Bilderna visar: 1. Christer och Jim på Saltängens kick off. 2. Lucas och Göran i samspråk. 3. Kristoffer arbetar med
totalrenoveringen.

DYGNET-RUNT JOUR!
011-36 11 40
Vi finns alltid redo för att hjälpa dig.
Oavsett tidpunkt, oavsett veckodag,
oavsett årstid. Vår ambition är att ge
dig branschens bästa service och
tillgänglighet, 24/7/365.

