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Helhetslösningar hela härliga
sommaren!
Saltängen går på högvarv och vi vill passa på och önska alla leverantörer, medarbetare och kunder en härlig sommar. Glöm inte att Saltängen håller öppet hela sommaren,
så tveka inte att höra av er! Nedan följer några rykande färska nyheter, håll till godo.

Allt i ett
Saltängen levererar ännu en helhetslösning till kraftvärmeverk i mellersta Sverige. I
uppdraget ingick projektets alla faser, från förstudie till dokumentation. Samtidigt som
många av Saltängens starka mervärden tillämpades, tillverkning i Tjeckien, arbete i
verkstaden och installation på plats. Självklart genomfördes allt med säkerhet i fokus.
– I uppdraget ingick tillverkning av två stycken överhettare, 112 överhettarslingor,
påläggsvetsade tuber med Inconel 625 samt tillverkning och installation av två stycken kylrör upplyser Göran Jonsson, platschef pannor.
– Det är alltid viktigt vid planerade stopp att alla moment samordnas med precision.
Våra starka mervärden med egen produktion i Tjeckien, mekanisk spetskompetens
och expertis i verkstaden samt löpande underhåll ute hos kund är unik. Vi hjälper dig
hela vägen, oavsett tid, datum eller plats säger Christer Thorn, teknisk chef.

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 och
Saltängen Industri. Gruppen tillverkar
panndetaljer vid en delägd produktionsenhet i Tjeckien. Sammantaget erbjuder
vi fem kompletta branscherbjudanden:
• Energi & Process
• Tillverkningsindustri
• Anläggningsindustri
• Byggnadsindustri
• Industrirör
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.

Saltängen bygger vidare
Saltängen har i dagarna utfört tillverkning och montering av en gångbrygga till kund i
Mellansverige. Gångbryggan är i helt syrafast material och mäter ungefär 13 m. Förutom detta ser vi en positiv trend i efterfrågan på Saltängens byggsmidetjänster, mycket
roligt!
– Vi på Saltängen kan nu även för våra byggsmidekunder erbjuda hela värdekedjan,
från förstudie till dokumentation. Detta med kryddan av standardiserad eller skräddarsydd tillverkning i vår verkstad i Norrköping eller Tjeckien, samt rivning, bortforsling
och montage. Detta gör oss till en komplett projektpartner även inom byggsmide.
säger Jim Hedkrok, VD.

150 meter
Den positiva trenden för Saltängens helhetslösningar av kedjor fortsätter. I dagarna
bytte och levererade nämligen Saltängen 150 meter kedja till en kund i mellersta
Sverige.
– Ett omfattande byte där vi monterade bort, levererade och satte dit den nya
kedjan på en asktransportör. Utöver detta flyttade vi även över alla skrapor. Snabbt
och effektivt säger Alex Olsson, arbetsledare.
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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.

