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KORT OM SALTÄNGEN:

SALTÄNGEN är en flexibel och komplett 
industripartner som anlitas av ledande 
energiproducenter, processindustrier  
och verkstadsföretag i Sverige. 
Saltängen-gruppen utgörs av Salt- 
ängens Mekaniska Verkstad och  
Saltängen Industri. Gruppen tillverkar 
panndetaljer vid en delägd produktions-
enhet 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.

HUVUDKONTOR & KONTAKT:
Saltängens Mekaniska Verkstad AB
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
Tel växel: 011-36 11 40 
E-post: info@saltangen.se

www.saltangen.se

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.
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Nya kollegor och en ljus,  
inspirerande framtid!
Vi hoppas du fått en god början på 2019, med bra tryck i verksamheten. För vår  
del upplever vi en ökad efterfrågan på marknaden och ser ljust på framtiden.  
Nedan följer några rykande färska nyheter från oss på Saltängen!

Reservdelsexpert väljer Saltängen
Efter flera order och en allt större efterfrågan på Saltängens reservdelar till pannor är 
vi oerhört glada och kunna välkomna en verklig expert på reservdelar, Dag Östlin, till 
oss på Saltängen. Dag har arbetat inom gjuteri och reservdelsbranschen sen 1977 
och har bland annat lång erfarenhet från Bruzaholms gjuteri, där hans fokusområden 
varit rosterdetaljer och dysor till värmepannor. Tillsammans med Dennis Hallengren 
kommer Dag arbeta för fortsatt utveckling av Saltängens reservdelsortiment. 

Ps, inom närmsta tiden kommer Saltängen släppa ”Saltängens-produkter”, vilket är 
en 36 sidor lång produktbroschyr för energi Sverige, med över 100 olika reservdelar 
så som rosterplattor/stavar och dysor. Sortimentet kommer vara mer eller mindre 
fullständigt för nästa alla typer av värmepannor i hela Sverige. Välkommen Dag!

Stor reservdelsorder 
Saltängen har fått uppdraget av kund i Mellansverige att tillverka och leverera 1500 
stycken gjutna dysor till en stor bubblande fluidiserad bädd. Projektet kommer gå av 
stapeln under sommaren 2019 och förutom tillverkningen av de gjutna dysorna kom-
mer Saltängen även demontera bort de gamla och montera dit nya dysor i eldstaden.

– Fantastiskt roligt och väldigt inspirerande att få ännu en order på reservdelar.  
Samtidigt är detta ytterligare ett projekt baserat på kundens unika behov och vår  
speciella kombination av ytterst heltäckande resurser för nytillverkning och service. 
2019 är äntligen igång! – Markku Ylitervo, Projektledare Pannor.

Från tillverkning till montage – allt i ett från Saltängen
Saltängen har fått i uppdrag av en kund i Mellansverige att tillverka fyra stycken  
kedjetransportörer. Tillverkningen av transportörerna sker i vår flexibla verkstad i  
Norrköping och innefattar bland annat moment som skärning, bockning och  
bearbetning. I projektet ingår tillverkning, demontering av befintlig men även  
montering av nya kedjetransportörer.

– Vi levererar ytterligare en kundunik lösning. Denna gång utförde vi på kundens önskan 
förbättringar i konstruktion. – Magnus Andersson, offertingenjör/projektledare.

– Under de senaste åren har vi utvecklat och utökat verkstaden. Eller verkstäderna 
om man så vill. På sammanlagt dryga 5000 kvadratmeter finns nämligen fyra  
avdelningar: skärning med laser och gas/plasma, plåtverkstad, maskinverkstad och 
termisk sprutning. Lyfta 30 ton eller svarva 13 meter långa delar? Vi löser det.  
– Christer Thorn, Teknisk chef.


