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Spännande framtid och nytt rekord
Saltängen roliga och positiva historia fortsätter. Med bara några månader kvar till
årsskifte kan vi stolt presentera några ytterligare rykande färska nyheter. Vad sägs
som en ny samarbetspartner, ett nytt rekord och ett bygge för framtiden?

Saltängen och B&W Völund blir samarbetspartners
Som en satsning för att ytterligare hjälpa våra kunder att hålla energisverige igång
startar Saltängen och B&W Völund ett samarbete. För Saltängen och alla våra kunder
innebär detta att vårt redan tidigare breda koncept med service, nytillverkning, renovering och reparation blir än mer komplett då vi nu även kan offerera och genomföra
uppgradering av era pannanläggningar. Samarbetet kombinerar det bästa av två
världar – Saltängens lokala närvaro och effektiva projektledning tillsammans med
Völunds tekniska kompetens. Partnerskapet gör oss till en helt komplett leverantör
och servicepartner på den svenska marknaden.
För er som inte känner till B&W Völund sedan tidigare så är det ett företag som
arbetar med avancerade energilösningar för avfall och biomassa, samt en leverantör
av produkter för förbränning och rökgasrening. B&W Völund har ingenjörer och
egenutvecklade 3D- och CFD-modeller för analys av förbränningsförlopp i samband
med beräkning av uppgraderingar och konceptutveckling.

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.

660 meter, ett nytt rekord!
Rykten om Saltängens kedjelösningar har spridit sig västerut och för någon vecka
sedan levererade Saltängen en riktig bjässe till en kund i Västra Sverige. Kedjan mäter
hela 660 meter vilket är ett rekord för Saltängen, som förutom att leverera kedjan
även demonterade bort den gamla och monterade dit den nya.
”Kunden var inte nöjd med deras nuvarande kedja. Den hade inte tillräckligt lång livslängd.
Genom att byta materialet i hylsa, bult och sidobrickor hoppas vi med hjälp av Saltängens
kedja kunna hjälpa kunden till färre byten.” – Robert Ryderstedt, Kedjeansvarig.
”Vi arbetar ständigt med effektivare styrning och hantering av projekt, detta för
att kunna ta oss an allt större åtaganden. Jag menar, 660 meter, WOW det är
imponerande och fukten av vårt hårda arbete.” – Jim Hedkrok, VD.

Saltängen bygger för framtiden
Saltängens bygg- och industrismide får förtroende av kund att bygga sporthall i mellersta Sverige. Projektet är i mångmiljonklassen och innefattar totalansvar, från förstudie
till dokumentation. I arbetet ingår tillverkning av pelare och balk i vår stora verkstad i
Norrköping och sedan effektiv montage av stommarna ute hos kund. Självklart utförs
projektet med säkerhet och kvalité i fokus. Där vårt kvalitetsledningssystem skapar
förutsättningar för rätt kvalitet, säkra arbetsplatser och miljömässigt hållbara lösningar.
”Riktigt kul, Saltängens helhetslösningar inklusive allt börjar nu även slå igenom mot
våra byggkunder!” – Jim Hedkrok, VD.
”Saltängens helhetslösning hjälper dig som byggkund att bygga för framtiden –
snabbare, tryggare och mer kostnadseffektivt” – 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.

