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Innovativa och flexibla!
Sommaren är nu till ända och vi på Saltängen kan konstatera att vi har haft ett bra
tryck i verksamheten. För vår del upplever vi en ökad efterfrågan och ser ljust på
framtiden. Riktigt roligt! Nedan följer några färska nyheter från Saltängen.

Vinnare av årets innovation i Östergötland!
I dagarna tog Saltängen emot Sveriges största innovationspris, SKAPA, priset till
minne av Alfred Nobel. Detta betyder att Saltängen är länsvinnare i Östergötland och
får chansen att tävla i Stockholm i november mot de övriga länsvinnarna om en halv
miljon kronor.
Innovationen är Saltängens egenutvecklade sikt som är ett resultat av mångårig
krosserfarenhet i kombination med nytänkande. Resultatet är en sikt som ökar
kapaciteten i krossverket med ca 30 %. Detta leder inte bara till en effektivare
produktionsekonomi och näringsliv men framförallt till en bättre miljö.
Vi på Saltängen är oerhört stolta att få ta emot detta pris. Sikten är frukten av lyhörd och
nyfiken personal som verkligen lyssnat på vad marknaden behöver. Tillsammans har vi
på Saltängen sedan gjort innovationen möjligt. Engagemang och kompetens föder
innovation. Idag är jag verkligen stolt att vara Saltängare! - Jim Hedkrok, VD

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.

Det är VI som är Saltängen! Jag vill tacka alla på Saltängen, anställda, kunder och
leverantörer. Utan er är Saltängen ingenting! - Christer Thorn, Teknisk Chef

Flexiblaste verkstaden i Sverige?
Saltängen tillverkar just nu en stor ugn till en kund i mellersta Sverige. I tillverkningen
ingår moment som skärning, både gas och plasma, bockning och svetsning. Ugnen
är i stål och Saltängen har erfarenhet av tillverkning av liknande sedan tidigare.
”Det är många moment som tillsammans behöver klaffa för att lyckas tillverka
denna ugn. När vi pratar om våra helhetslösningar glömmer vi ofta att vi har en stor
(5000 kvadratmeter) flexibel verkstad i ryggen med en komplett maskinpark, duktiga
medarbetare och flera plåtar på lager.” – Jim Hedkrok, VD.

Projekt i mångmiljonklassen!
Efterfrågan och tempot på Saltängen är liksom värmen hög. I veckorna slutfördes ett
stort projekt i mångmiljonklassen till kund i norra Sverige. I arbetet ingick tillverkning
och montage av en rörbrygga inklusive rör. Rören förmonterades i bryggan och lyftes
upp i samband med att bryggan monterades. Allt utfördes med säkerhet i fokus där
även lösningen med de förmonterade rören i bryggan gav en insparning av tid. Återigen fick Saltängen ansvar för hela projektet, från förstudie till dokumentation.
”Återigen visar vi att samarbetet och synergierna mellan de olika erbjudandena
fungerar perfekt. Denna gång fick byggsmide och industrirör arbeta med varandra.
En riktigt bra laginsats!” – Jim Hedkrok, VD
”Flera komplexa projekt på samma gång? Vår flexibla och duktiga personal inom de
olika erbjudandena löser det mesta, så fråga oss gärna.” – Christer Thorn, Teknisk chef
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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.

