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Ring 011-36 11 40 för mer information!

30% högre produktions kapacitet 
med Saltängens nya sikt!
Saltängens nyutvecklade sikt är resultatet av mångårig kross
erfarenhet i kombination med nytänkande. Resultatet är en sikt 
som ökar kapaciteten i krossverket med ca 30%.  
På köpet minskar energibehovet och miljöbelastningen samtidigt 
som kortare produktionstid möjliggör effektivare logistik. 
Konstruktionen har dessutom lång livslängd och är lätt att 
underhålla. Kvalitet lönar sig i längden!

NYHET! 

JOUR DIREKT!

I din bransch utsätts maskiner och utrustning för extra tufft 
slitage och hårda tag. Därför behöver service och underhåll 
matcha höga krav på tillgänglighet och snabbhet. Saltängen 
erbjuder alla resurser du behöver, inklusive produkter som 
gör skillnad för både miljön och produktionsekonomin.  

Fem starka mervärden

• Egenutvecklade produkter. Vi kan dina maskiner utan och 
innan. Därför vet vi också vad som krävs för att effektivisera din 
produktion. Läs mer om Saltängens nya sikt nedan.

• Renovering och reparation. Vår stora verkstad i Norrköping 
står alltid redo för planerade och oplanerade åtgärder.

• Reservdelstillverkning. Våra enheter i Norrköping och Tjeckien 
ger unika möjligheter att snabbt lösa dina reservdelsbehov.

• Krosservice på plats. Förebyggande underhåll eller akuta 
insatser? Vi löser dina behov på plats och ser till att risken för 
kostsamma driftstopp minimeras. 

• En kontakt. Vi avlastar dig så att du kan fokusera på  
din kärnverksamhet.

  

SALTÄNGEN ANLÄGGNINGSINDUSTRI:
Helhetslösning för underhåll och service, samt nytillverkning  av reservdelar.

BORRIGGAR

• Gejder
• Underrullar
• Kolvstänger

GRÄVMASKINER

• Gejder
• Underrullar
• Kolvstänger

TRANSPORT

• Flak

• Plattor
• Lager
• Sprickbildningar
• Sidokilar
• Grizzly
• Mantlar
• Bussningar
• Lagerlägen
• Remskivor
• Drivaxlar
• Infodring
• Underrullar

• Såll
• Siktdukar
• Tippfickor
• Lagerbyggnader
• Slitplåtar/beklädnad
• Transportband
• Kedjetransportörer
• Medbringare
• Kedjor
• Blandararmar
• Ändrullar
• Slagor

• Entreprenad/projektpartner
• Förebyggande underhåll
• Planerade underhålls  

och revisionsstopp
• Akuta stopp 24/7
• Experttjänster

• SSAB HARDOX partner
• CASTOLIN slitplåtar
• ABRATEK keramer, slitplåtar
• RETEZY VAMBERK kedjor

Norrköping 5000 m2

• Nytillverkning
• Renovering och reparation
• Plasma och laserskärning

Tjeckien
• Nytillverkning
• Reservdelstillverkning

1. Mätning gammal del
2. Inscanning, modifiering/förbättring
3. Ritningsframtagning
4. Tillverkning
5. Montage/injustering

Kennet Lundgren 07350 95 500
Robert Fransson 07065 12 469

Fakta om Saltängens helhetslösning  
för Anläggningsindustri

Tjänster hos kund

Materialspecialist

Tillverkning/Verkstad

Effektiv nytillverkning

Applikationsområden

KROSSANLÄGGNINGAR OCH INDUSTRI



SALTÄNGEN-GRUPPEN är en flexibel och komplett 
industripartner som anlitas av ledande aktörer i Sverige. 
Saltängen-gruppen består av Saltängens Mekaniska Verkstad 
och Saltängen Industri. Dessutom tillverkar vi panndetaljer 
och andra typer av delar vid våra två dotterbolag i Tjeckien. 
Sammantaget erbjuder vi kompletta underhållslösningar  
till följande branscher:

• ENERGI & PROCESS
• TILLVERKNINGSINDUSTRI
• ANLÄGGNINGSINDUSTRI
• BYGGNADSINDUSTRI

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. 

Saltängen. Sveriges mest 
engagerade industripartner.

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

DYGNET-RUNT JOUR!
011-36 11 40




