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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, nya rekord och  
säkerhet i fokus!
Vi på Saltängen vill börja med och önska alla semesterfirare välkomna tillbaka till arbetet,
vi hoppas alla haft en bra semester. Nedan följer några rykande färska nyheter från oss 
på Saltängen.

Rekordstor order till Saltängen!
Saltängen Industrirör har fått en rekordstor order. Ordern är inte bara ett rekord för 
Industrirör utan för hela Saltängen-gruppen. Det handlar om leverans, montage, isolering 
samt testning av fyra och en halv kilometer rör i Norrköping. Huvuddelen av rören är i 
dimensionen 250 och 150 och uppdraget startar omgående med planering/beredning. 
Installationen är planerad till hösten. 

”Vi möter en ständigt växande efterfrågan på industrirör. Samtidigt har vi rustat vår  
organisation till att inte bara klara fler utan även större projekt. Roligt att nu få detta  
rekordstora projekt!” – Loren Jones, Affärsområdesanasvarig Industrirör. 

”Inspirerande att Saltängen tar nästa kliv. Tack vare en stor kompetensförstärkning under 
2020 tillsammans med en befintlig stark grupp tar vi steget till nästa nivå. Imponerande!” 
– Jim Hedkrok, VD.

Saltängen arbetar tillsammans med våra kunder för de anställdas säkerhet!
Det absolut viktigaste för oss på Saltängen är säkerhet. Därför har vi som mål att vår 
KMA-chef ska besöka ett projekt i veckan ute hos kund. Detta för att tillsammans med 
kunden både dela och få erfarenheter kring säkerhet och miljö. Senast besöktes ett 
kraftvärmeverk i Mellansverige, där både idéer och erfarenheter utbyttes.

”Vi vill att alla som går till arbetet ska komma hem igen. Därför är arbetet kring säkerhet 
vitalt för oss på Saltängen. På Saltängen kommer personalens välmående alltid i första 
hand.” – Jim Hedkrok, VD.

Åtta broar – totalt 200 ton!
Saltängen har fått uppdrag av kund att tillverka åtta stycken broar till ett nytt bostads-
område i Mellersta Sverige. Två stycken gång/cykelbroar och sex stycken vägbroar. 
Tillsammans har broarna en totalvikt på 200 ton. I projektet ingår förutom tillverkning i 
verkstaden i Norrköping även montage på site. 

”Mycket intressant och roligt projekt som sätter igång direkt!” – Peter Nilsson,  
projektledare.

Sträckan för rören som ska 
installeras i Norrköping.


