
TILLVERKNINGSINDUSTRI
Helhetslösningar för
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Ring 011-36 11 40 för mer information!

NYHET! Saltängen lanserar unikt 
koncept för nytillverkning av delar!
Reservdelsanskaffning kan vara en både kostsam och långsam 
process. Därför har vi skapat ett koncept för nytillverkning 
som löser allting snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt. 
Dessutom kan vi modifiera och förbättra delarna så att prestanda 
och livslängd ökar. 

Tak Stålstommar

Råmaterial, mellanlager

1. Mätning av 
gammal del

2. Inscanning, 
modifiering & 

förbättring

3. Ritnings-
framtagning

4. Tillverkning  
i Tjeckien

5. Montage  
& injustering

Saltängens flöde vid nytillverkning:

Saltängen | Tillverkningsindustri

Valsverk Maskinbearbetning

Utleverans

Kedjetransportör Rullar Axeltappar Lagerhus Stålstommar

Telferbalkar

Flak

Transportband

MedbringareFlak, stup

Tak Stålstommar
Skorsten

Kedjor GjutbottenSmältugn

Telferbalkar

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

• Entreprenad/projektpartner
• Förebyggande underhåll
• Planerade underhålls- och revisionsstopp
• Akuta stopp 24/7
• Experttjänster

• Förstudie
• Projektering
• Planering och beredning
• Genomförande
• Dokumentation

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

Norrköping 5000 m2

• Nytillverkning
• Renovering och reparation
• Plasma- och laserskärning

Tjeckien
• Nytillverkning
• Reservdelstillverkning

Fakta om Saltängens helhetslösning     för Tillverkningsindustri

Effektiv nytillverkning Tjänster hos kund

Komplett värdekedja Materialspecialist

Tillverkning/VerkstadApplikationsområden

RÅMATERIALINTAG

• Tippfickor
• Lagerbyggnader
• Flak
• Slitplåtar/beklädnad
• Transportband
• Kedjetransportörer
• Medbringare
• Kedjor

PRODUKTIONSFLÖDET 

• Smältugnar
• Gjutbottnar
• Telferbalkar
• Rullbord
• Rullar
• Axeltappar
• Lagerhus
• Räls
• Kedjetransportörer
• Sandblandare

SALTÄNGEN TILLVERKNINGSINDUSTRI:
Helhetslösning för reservdelstillverkning och underhåll.

Vi vet hur viktigt det är att dina produktionsflöden fungerar 
smärtfritt. Genom en unik kombination av stora service-
resurser och egen reservdelstillverkning hjälper vi dig 
förebygga driftstörningar och maximera effektiviteten.  

Fem starka mervärden

• Reservdelstillverkning. Högkvalitativ och kostnads‑ 
effektiv tillverkning av reservdelar i våra enheter i Tjeckien 
och Norrköping.

• Komplett projektpartner. Vi erbjuder hela värdekedjan  
– förstudie, projektering, planering och beredning, genom‑
förande samt dokumentation.

• Industriservice. Vi erbjuder hög kapacitet i kombination 
med tillgänglighet, kvalitet och säkerhet – dygnet runt, 
året runt.

• Montage. På ett säkert och effektivt sätt löser vi allt det 
praktiska i anslutning till service, renovering och reparation. 
Från demontering, bortforsling och återvinning av gamla 
delar till montering och intrimning av ny utrustning. 

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



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




