
SALTÄNGEN-GRUPPEN är en flexibel och komplett 
industripartner som anlitas av ledande aktörer i Sverige. 
Saltängen-gruppen utgörs av Saltängens Mekaniska 
Verkstad, Saltängen KRS samt Saltängen Industri. Gruppen 
tillverkar panndetaljer vid en delägd produktionsenhet 
i Tjeckien. Sammantaget erbjuder vi kompletta 
underhållslösningar till följande branscher:

• KRAFTVÄRMEVERK, PAPPERSBRUK OCH SÅGVERK
• VERKSTADSINDUSTRI
• KROSSAR, ASFALT OCH CEMENTANLÄGGNINGAR
• 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.

KRAFTANLÄGGNINGAR
Helhetslösningar för underhåll av

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

DYGNET-RUNT JOUR!
011-36 11 40
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Flis eller sopor? Rosterpanna eller fluidiserande sandbädd? 
Vi löser underhålls- och reservdelsbehoven för alla typer 
av pannanläggningar. Illustrationen visar de vanligast 
förekommande applikationsområdena i bränsleintaget, 
pannhuset, pannan och askhanteringen.

Pannhus & pannaBränsleintag / sopor 

Bränsleintag / flis 

Askhantering

Vi vill göra livet enklare för Sveriges ägare av 
kraftanläggningar. Därför erbjuder vi dig en 
större lösning med det bästa av två världar: 
Skräddarsydda underhållstjänster och unika 
lösningar för reservdelsförsörjningen. Finessen?  
Ni behöver bara en kontakt. 

Underhållstjänster med maximal flexibilitet och 
tillgänglighet.
Kraftanläggningen är hjärtat som aldrig får stå still. 
Därför krävs snabba och korrekta åtgärder om problem 
uppstår. Och när det är dags för planerade revisioner 
och underhållsstopp är det viktigt att alla moment 
samordnas med precision. Våra tjänster representerar 
en smått unik bredd i kombination med dokumenterad 
kompetens och hög servicenivå. Totalentreprenad, 
löpande underhåll eller 20 panntubssvetsare mitt i juli? 
Vi hjälper dig hela vägen.

Reservdelsförsörjning med extremt korta ledtider.
Saltängens dotterbolag i Tjeckien är ett av Europas 
modernaste tillverkningsföretag för panndetaljer. Här 
producerar vi sedan 2015 allt från panelväggar till 
överhettare och economizers helt i egen regi. Den 
4500 kvadratmeter stora verkstaden är fullutrustad 
med bland annat svetsrobot, panelsvetsmaskiner, 
panelbockningsmaskin och rörbockningsmaskiner. 
Produktionskapaciteten för exempelvis panelväggar 
uppgår till mer än 3000 ton om året i längder upp till 
totalt 25 meter. 

Verkstadstjänster för optimal logistik.
Saltängens verkstad i Norrköping är vårt servicenav. 
Här utför vi renoveringar, reparationer, nytillverkning 
och även tillverkning av prototyper. Att vi kombinerar 
mekanisk spetskompetens med expertis inom pannor 
och rör innebär stora fördelar vid alla typer av projekt. 
Genom att förtillverka delar hjälper vi våra kunder att 
optimera logistiken vid planerade underhållsstopp. Vårt 
senaste tillskott i verkstaden är en rörbockningsmaskin 
som klarar rörlängder upp till 9 meter. Sammantaget är 
våra personella och tekniska resurser unika i Sverige. 
Engagemanget och snabbheten får du på köpet.

För mer information, besök www.saltangen.se
  

BRÄNSLEINTAG 
& ASKHANTERING
Transportskruvar
Transportband
Kedjetransportörer
Stokermatare
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Medbringare
Gripklor
Skorstenar
Asktrattar
Asksilo
Etc

PANNHUS & PANNA
Ångdom
Tubskydd
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Trycksatta rör
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Trappor

• Entreprenad/projektpartner
• Förebyggande underhåll
• Daglig underhållspersonal
• Planerade underhålls- och  
 revisionsstopp
• Akuta stopp
• Panntubssvetsning
• Experttjänster

• HARDOX höghållfast slitstål
• CASTOLIN slitplåtar m.m.
• ABRATEK keramer, slitplåtar m.m.
• RETEZY VAMBERK kedjor

Norrköping
• Renovering
• Reparation
• Nytillverkning

Tjeckien
• Nytillverkning av större  
 panndetaljer

Hos kund
• Demontering och montering

Fakta om Saltängens helhetslösning för underhåll

Underhållstjänster

Materialspecialister

Verkstad & Tillverkning

SALTÄNGEN KRAFTANLÄGGNINGAR:
Vårt helhetserbjudande har blivit ännu mer komplett.

Applikationsområden


