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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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Full fart hela vägen in i mål! 
Nedan följer några rykande färska nyheter från oss på Saltängen. 

Saltängen, cisternexperter
”Cisternen är en riktigt bjässe som är 22 meter hög, har en diameter på 19 meter och  
en volym på 6000 m3.” – Tomas Svensk, Försäljning & Projektledning. 

Saltängen har fått i uppgift av kund att renovera ytterligare en cistern. I projektet ingår  
design, konstruktion, tillverkning, demontage av gammalt och montage av nytt tak inklusive 
1 meter av manteln på cisternen. Utöver detta sköter Saltängen även ytbehandlingen,  
både in- och utvändigt.

”I och med att cisternen är byggd 1987 krävs det i designstadiet mycket nytänkande från 
vår sida för att uppfylla de nya normerna. Både vad gäller material och tillvägagångssätt. 
Men med tanke på att vi utfört ett antal stora renoveringar på cisterner förut så känner  
jag att vi på Saltängen har kunskapen som krävs för att lösa detta.” – Tony Chatham, 
Offertingenjör & Arbetsledare.

Blixtsnabb service med 100% spårbarhet
Saltängens avdelning för Industrirör i Norrköping har under våren vässat sin projektledning 
ytterligare och anställt George Al-Abdoush som direkt tog tag i taktpinnen. George  
tillsammans med Mikael Bäckman och ett gäng kvalificerade rörsvetsare från Saltängen 
Industrirör i Norrköping utförde fyra projekt till kraftvärmeverk i mellersta Sverige. De olika 
projekten kan delas upp i ett huvudprojekt och tre delprojekt. I huvudprojektet byttes ett 
större antal ventiler från Dn 1000 och nedåt samt två större VVX med tillhörande rörsystem.

”Nu är jag verkligen varm i kläderna. Alla projekten krävde grundlig planering och stort  
engagemang. Vi löste alla inom bestämd tidsplan och levererade även slutdokumenta- 
tionen omedelbart vid revisionsdatumets slut.” – George Al-Abdoush, Projektledare.

”Tack vare hög kompetens hos våra kvalificerade rörsvetsare och tydliga rutiner  
tillsammans med en starkare projektledning kan vi ta ökat projektansvar, vilket betyder  
en tryggare och enklare lösning för kunden.” – Mikael Bäckman, Projektledare.

70 inspektionspunkter, nytt rekord för Smart-Inspektion!
Saltängen har nyligen slutfört och levererat underlagen från sin största inspektion hittills. 
Detta för en kund i mellersta Sveriges räkning. Det var en totalinspektion av det inre bräns-
lesystemet med kedjetransportörer, cellmatare, skruvar och allt däremellan, såsom såll, 
spjäll m.m. Arbetet omfattade över 70 inspektionspunkter, resulterade i en 61 sidor lång 
rapport och en nöjd kund. I samband med inspektionen skedde även löpande underhåll 
vilket resulterade i att både akuta och mindre brister kunde åtgärdas direkt på plats av våra 
duktiga mekaniker och svetsare.

”Smart-Inspektion är skräddarsytt för att kartlägga och dokumentera system som utsätts 
för högt slitage. Detta med utgångspunkt att både spara resurser för kunden, som snabbt 
får kontroll på sina underhållsbehov och för miljön då vi på Saltängen ofta kan reparera 
och renovera den trasiga delen istället för att köpa nytt. Win/Win.” – Robert Ryderstedt, 
Kedjeansvarig.


