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Snabba puckar hela vägen in i kaklet!
Det nya året närmar sig med stormsteg och nu kör vi hela vägen in i kaklet. Nedan
följer några rykande färska nyheter från Saltängen. Vad sägs som en tillverkning
inklusive allt i Tjeckien, kundunik lösning till cisternrenovering och ännu mer från
Borlänge?

Tillverkning inklusive allt Tjeckien
Saltängen blev nyligen klara med ett projekt till en kund i västra Sverige. I projektet
ingick tillverkning och installation av tre economizers. Tillverkningen av economizerna
skedde i vår moderna produktionsenhet i Tjeckien med en handpåläggning av vår
flexibla verkstad i Norrköping. Dessa installerades sedan hos kund.
– Vår produktionsenhet i Tjeckien med komplett maskinpark och 45 specialister
innebär att vi på Saltängen kan tillverka de flesta typer av panndetaljer i helt egen regi.
Snabbt, kostnadseffektivt och enkelt. Behövs modifieringar eller specialanpassningar?
Jo, då löser vi det i Norrköping eller hos er på plats. – Göran Jonsson, Pannansvarig
– Tack vare vår produktionsenhet i Tjeckien kan vi även säkerställa leveranserna och
möta den stadigt växande efterfrågan hos Sveriges energiproducenter, pappersbruk
och sågverk. Detta gäller i Sverige likväl som i Norden. – 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.

Kundunik lösning gav cisternrenovering
Saltängen får återigen förtroenden av kund att utföra reparation av en cistern i mellersta Sverige. I projektet ingår reparation av tak och mantel, vilket innebär bortlyftning av
tak, reparation och återförande. Saltängen kundanpassade lösning så att reparationen
kunde ske på befintligt tak, vilket medför både kostnads- och tidsbesparing för kunden.
– Att vi utför reparationen på befintligt tak medför att inget nytt behöver produceras. Det
är alltså inte bara effektivt för kunden utan även för miljön. Vi försöker in i det längsta att
reparera och renovera, men om det verkligen inte går så producerar vi nytt. Saltängen
är ett klimatsmart alternativ. – Tony Chatham, Projektledare/offertingenjör.
– Låt oss titta på dina projekt, vi arbetar ständigt med unika lösningar för varje projekt.
Vi vet av erfarenhet att inget projekt är det andra likt. – Christer Thorn, Teknisk chef.

Borlänge visar vägen
Saltängen i Borlänge fortsätter hjälpa energi Sverige. Nyligen slutfördes ett projekt
med installation av rör till en distributionsledning. Kunden hade investerat i en ny
panna och behövde snabb hjälp, vilket gjorde att vi förtillverkade rören i vår verkstad
och därefter även tog hand om montaget på plats.
– Snabba puckar? Det är Saltängens specialitet, trots detta tummar vi aldrig på kvalité
eller säkerhet. – Stefan Låås, Projektledare.
– Långa samarbeten bygger på tillgänglighet, ärlighet och säkerhet med kryddan av
snabbhet. Anlita oss som projektpartner så får ni detta på köpet. – Stefan Larsson,
Filialansvarig.
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